6 JOUKKUEMUOTOISET KILPAILUT
6.1 TENNISLIIGA
1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS
Näiden sääntöjen tarkoituksena on määrittää, miten sarjatenniksen korkeimmalla sarjatasolla eli
Tennisliigassa pelataan. Kaikki Tennisliigaan ilmoittautuvat seurat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
Mikäli seura ei noudata Tennisliigan sääntöjä, voidaan se sulkea pois Tennisliigasta.

2. TENNISLIIGAN JÄRJESTELMÄ
2.1 Miesten Tennisliiga
Miesten Tennisliigassa on mukana kymmenen joukkuetta. Joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan kaikki
kaikkia vastaan. Kuusi parasta joukkuetta pääsee pudotuspeleihin, jossa kaksi parhaiten menestynyttä
joukkuetta sijoitetaan suoraan välieriin. Jokaiselle joukkueelle tulee yhdeksän runkosarjan ottelua. Edellisen
kauden viisi parhaiten sijoittunutta joukkuetta saa viisi kotiottelua, muut neljä. Sijoilla 3-6 olevat joukkueet
pelaavat karsintaottelun semifinaalipaikasta. Runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut kohtaa kuudenneksi
sijoittuneen joukkueen ja sijoilla neljä ja viisi olevat joukkueet pelaavat vastakkain. Semifinaaleissa
runkosarjan parhaiten menestynyt joukkue saa valita vastustajansa karsintaotteluiden voittajista.
Pudotuspeleissä kaikki ottelut pelataan paremmin runkosarjassa menestyneen joukkueen kotikentällä.
Myös pronssiottelu pelataan.
Runkosarjan viimeinen joukkue putoaa suoraan 1-divisioonaan ja toiseksi viimeinen joukkue joutuu
putoamiskarsintaan, jossa pelataan seuraavan sisäkauden sarjapaikoista. Tennisliiton kilpailutoimikunta
määrittää vuosittain, miten karsinnat pelataan sekä antaa ohjeet ulkomaalaisten nimeämisestä.
2.2 Naisten Tennisliiga
Naisten Tennisliigassa on mukana kahdeksan joukkuetta. Joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan kaikki
kaikkia vastaan. Neljä parasta joukkuetta pääsee pudotuspeleihin. Jokaiselle joukkueelle tulee seitsemän
runkosarjan ottelua. Edellisen kauden neljä parhaiten sijoittunutta joukkuetta saa neljä kotiottelua, muut
kolme. Välierissä runkosarjan voittaja saa valita vastustajakseen runkosarjan kolmanneksi tai neljänneksi
sijoittuneen. Pudotuspeleissä kaikki ottelut pelataan paremmin runkosarjassa menestyneen joukkueen
kotikentällä. Myös pronssiottelu pelataan.
Runkosarjan viimeinen joukkue putoaa suoraan 1-divisioonaan ja toiseksi viimeinen joukkue joutuu
putoamiskarsintaan, jossa pelataan seuraavan sisäkauden sarjapaikoista. Tennisliiton kilpailutoimikunta
määrittää vuosittain, miten karsinnat pelataan.
2.3 Pisteenlasku
Tennisliigassa noudatetaan normaalia tenniksen pisteenlaskua kuitenkin siten, että sekä kaksin- että
nelinpelissä mahdollinen kolmas erä pelataan ottelutiebreakena 10 pisteeseen. Sarjataulukkoon joukkue
saa yhden pisteen jokaisesta voittamastaan ottelusta. Saavutetut pisteet ratkaisevat sarjan sijoitukset.
Mikäli kaksi joukkuetta ovat tasapisteissä ratkaisee ko joukkueiden paremmuuden joukkueiden keskinäinen
ottelu. Mikäli ottelu on päättynyt miehissä 2-2, on ratkaisevana voitettujen ja hävittyjen erien erotus. Jos
tämäkin on tasan, on voitettujen ja hävittyjen pelien erotus määräävä. Jos vielä pelierotuskin on tasan,

pelataan uusintaottelu puolueettomalla kentällä. Jos useampi kuin kaksi joukkuetta on samassa
pistemäärässä, tarkastellaan vain näiden joukkueiden keskinäisiä otteluita ja sieltä määräävänä on parempi
erien erotus ja sen jälkeen parempi pelien erotus. Jos vielä pelierotuskin on tasan, pelataan uusintaottelut
puolueettomalla kentällä. Kun ottelun kolmas erä pelataan tiebrakena 10-pisteeseen, kolmannen erän tulos
lasketaan siten, että voittanut osapuoli saa sarjataulukkoon erät 1-0 ja pelit 1-0.

3. JOUKKUEEN KOKOONPANO
Tennisliigassa saavat pelata Suomen kansalaiset sekä Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Pysyvästi
Suomessa asuvaksi katsotaan henkilö, joka löytyy väestörekisteristä. Väestörekisterimerkintä hakemukset
tulee olla vireillä 31.8. mennessä. Pelaajan nimi tulee löytyä väestörekisteristä ennen joukkueen
ensimmäistä ottelua. Todistusvelvollisuus asiasta on joukkueilla.
Lisäksi miesten joukkueessa saa kauden aikana pelata yhteensä neljä eri ulkomaalaista pelaajaa ja ottelua
kohden kokoonpanossa saa olla yksi ulkomaalainen pelaaja/2-peli ja yksi ulkomaalainen pelaaja/4-peli tai 1
ulkomaalaispari/4-peli (yhdessä sarjaottelussa voi siis pelata korkeintaan kolme eri ulkomaalaista). Naisten
joukkueissa ei saa pelata ulkomaalaisia pelaajia.
Kaikilla Tennisliigassa pelaavilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Suomen kansalaisten
sekä Suomessa pysyvästi asuvien pelaajien tulee edustaa sitä seuraa, jossa hän pelaa (pysyvä tai yhden
kauden seuraedustus).
Tennisliitto kirjaa seuran 1.joukkueen (Tennisliiga tai 1.divisioona) kaksi (ei ulkomaalaista) pelaajaa, jotka
saavat pelata vain ko. joukkueessa ja sarjatasolla. Nimettävät pelaajat ovat tasoluettelossa seuran kaksi
parasta pelaajaa. Seura voi painavasta syystä anoa myös muiden kuin tasoluettelossa parhaiden pelaajien
nimeämisen. Muut kuin nimetyt pelaajat voivat pelata myös alemmalla sarjatasolla. Yhteensä pelaaja voi
kuitenkin pelata vain kahdessa eri joukkueessa. Sen jälkeen, kun pelaaja on pelannut kolmessa seuran
ylimmän tason joukkueessa kaksin- tai nelinpeliä, hän ei enää voi pelata muilla sarjatasoilla. Jos pelaaja
pelaa samassa Tennisliigan tai 1.divisioonan ottelussa sekä kaksin- että nelinpeliä, lasketaan se yhdeksi
otteluksi.
Joukkueet nimeävät kaksi parasta pelaajaa sekä kaikki joukkueessa pelaavat ulkomaalaiset pelaajat 31.8.
mennessä. Mikäli joukkueeseen on nimetty elokuun loppuun mennessä vähemmän kuin neljä
ulkomaalaista, voidaan joukkueeseen täydentää ulkomaalaisia 100 euron käsittelymaksua vastaan/pelaaja
16.10.2018 klo 15 asti. Taso- ja rankinglautakunta määrittää ennen kauden alkua kunkin ulkomaalaisen
pelaajan pelijärjestyksen joukkueessa.
Tennisliigan otteluissa kullakin kentällä saa istua yksi kapteeni molemmista joukkueista. Kapteeneita ei
nimetä etukäteen.
Playoff vaiheessa molemmat nelinpeliparit on nimettävä heti kaksinpelien jälkeen. Parien pelijärjestys
määräytyy siten, että parin pelaajien sijaluvut lasketaan yhteen voimassa olevasta 4-pelin tasoluettelosta ja
pienemmän vertailuluvun omaava pari pelaa ykkösparina ja suuremman omaava kakkosparina.

4. OLOSUHTEET
Seurojen tulee hyväksyttää liitolla viralliset pelipaikat. Tarvittaessa Tennisliiton edustaja tarkistaa
pelipaikan. Pelipaikkojen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

•

•
•

Käytössä olevien kenttien tulee olla pinnoitteeltaan samanlaisia ja niiden tulee sijaita lähekkäin
(näköyhteys mahdollinen yhtä aikaa kaikille kentille). Tennisliitto voi anomuksen perusteella antaa
luvan poiketa tästä määräyksestä. Anomus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 10 arkipäivää ennen
ko. ottelua.
Vähimmäislämpötila keskellä verkon kohdalla hallissa/kuplassa on oltava yli +15 astetta.
Pelipaikalla tulee olla katsomotilat 50 hengelle (seisoma- ja/tai istumakatsomo), ja katsomoiden
tulee sijaita kentän varoalueiden ulkopuolella. Otteluita on pystyttävä seuraamaan häiritsemättä
pelaajia.

Tennisliigan otteluiden kulut jaetaan seuraavasti:
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4a MARKKINOINTI- JA MEDIAOIKEUDET
Tennisliitto omistaa kaikki Tennisliigan markkinointioikeudet ja päättää, mitä mainoksia kenttäalueella saa
olla. Kenttäalueeksi katsotaan pelialue, varoalueet, vaihtopenkit, tuomarituoli sekä kentän reunat kolmen
metrin korkeudelle saakka. Seura vastaa siitä, että kenttäalue on vapaa muista mainoksista ja että
Tennisliiton määrittämät Tennisliigan mainokset ovat esillä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tennisliitto
omistaa kaikki Tennisliigan mediaoikeudet. Ottelutapahtuman järjestävä kotijoukkue sitoutuu
myötävaikuttamaan televisioinnin ja tapahtuman muun sähköisen välittämisen järjestämiseen kuitenkin
siten, että Tennisliitto vastaa televisioinnista ja tapahtuman muusta sähköisestä välittämisestä aiheutuvista
kuluista. Tennisliigan ottelutapahtumiin liittyvät velvollisuudet on määritelty erillisessä
markkinointimääräyksessä.

5. TOIMITSIJAT
Kaikissa Tennisliigassa pelattavissa kaksin- ja nelinpeleissä tulee olla istuva tuomari. Istuvana tuomarina ei
voi toimia Tennisliigassa pelaava pelaaja. Kussakin ottelussa tuomitsevista tuomareista yksi nimetään
päätuomariksi, joka vastaa koko ottelun pelaamiseen liittyvistä sääntötulkinnoista ja tekee raportin
ottelusta. Tennisliitto antaa tarkempia ohjeita tuomarien kelpoisuudesta sekä päätuomarin nimeämisestä.
Istuvien tuomareiden järjestäminen on kotijoukkueen vastuulla.
Kaikissa ykkösten 2-peleissä tulee olla vähintään kaksi linjatuomaria. Pallopoikia/tyttöjä suositellaan
käytettäväksi sekä runkosarjassa että playoffotteluissa.

5a TAPAHTUMAVASTAAVA
Seuran on nimettävä jokaiseen kotiotteluunsa tapahtumavastaava, jonka tehtävänä on:

•

•

Tehtävät ennen ottelupäivää:
o Tehdä pelaajaesittelyt.
o Huolehtia ennakkomarkkinoinnista.
o Huolehtia, että joukkueen asut ovat määräysten mukaiset.
o Organisoida toimitsijat.
o Varata kentät ja huolehtia, että palloja on riittävästi.
o Tulostaa ottelukohtainen käsiohjelma ja huolehtia, että sitä jaetaan pelipaikalla.
Tehtävät ottelupäivänä
o Olla paikalla koko ottelun ajan.
o Vastata, että kenttäalue on määräysten mukainen (mainokset)
o Vastata tulospalvelusta (tennisliiga.fi ja Ässä).
o Huolehtia tuomaripalkkioiden maksamisesta.
o Vastata kaikilta muilta osin siitä, että ottelutapahtumassa noudatetaan Tennisliigan
tapahtuman järjestämiseen liittyviä sääntöjä.

Joukkueen pelaaja tai kapteeni ei voi toimia tapahtumavastaavana.

6. PALLOT
Kaudella 2018–2019 virallinen pelipallo on Dunlop. Tennisliitto toimittaa jokaista ottelutapahtumaa varten
pelipallot. Ottelut pelataan aina uusilla palloilla. Miesten otteluissa käytetään kuutta palloa ja naisten
otteluissa neljää palloa.

7. PELIASUT
Joukkue sitoutuu noudattamaan peliasuun liittyviä määräyksiä. Määräykset ovat erillisessä
asumääräyksessä. Jos joukkueen kapteeni istuu kentällä ottelun aikana, tulee myös hänellä olla joukkueen
lämmittely- tai peliasu päällä.

8. JOUKKUEEN ILMOITTAMINEN OTTELUVIIKONLOPPUUN
•

•
•
•

Pelaava kokoonpano lauantaiotteluun on ilmoitettava otteluviikonlopun perjantaina klo 15.00
mennessä. Sunnuntaille merkitään automaattisesti sama kokoonpano 2-peleihin, mikäli joukkue ei
ilmoita muutoksesta lauantaina klo 18 mennessä. Mikäli joukkueelle on merkitty ottelu arkipäivälle,
tulee kokoonpano ilmoittaa edellisenä päivänä klo 15 mennessä. Tällöin ilmoitetaan ne pelaajat,
jotka pelaavat kaksinpelit. Tämän jälkeen kaksinpelaajia on mahdollista muuttaa ainoastaan
lääkärintodistuksella tai vastaavan pakottavan tilanteen johdosta. Muutoksen voi hyväksyä ko.
ottelun päätuomari.
Mikäli kaksinpeliin nimetty pelaaja vetäytyy, ei hän voi pelata nelinpelissä
Nelinpelaajat ilmoitetaan pelipaikalla ennen nelinpelin alkamista ottelun päätuomarille.
Joukkueet ovat vastuussa siitä, että pelaava kokoonpano ilmoitetaan oikeassa pelijärjestyksessä

9. OTTELUOHJELMA JA OTTELUJÄRJESTYS
Seura sitoutuu pelaamaan ottelut Tennisliiton laatiman otteluohjelman mukaisesti. Harjoituskenttä
molemmille joukkueille on oltava käytössä vähintään puoli tuntia (30 min) ennen ensimmäisen ottelun
alkua.

Ennen ottelun alkua koti- ja vierasjoukkueen pelaajat sekä tuomarit esitellään siten, että heidät kutsutaan
kentälle ja jokaisen nimi mainitaan yksitellen. Esittelyt alkavat ottelun alkamisajankohdaksi ilmoitettuna
aikana ja ottelut heti niiden jälkeen.
Joukkueet ilmoittavat omien kotiotteluidensa alkamisajat, pelialustat ja sen kuinka monella kentällä ottelut
pelataan 15.8. mennessä osoitteella toimisto@tennis.fi.
Ottelut pelataan seuraavassa järjestyksessä:
Miehet
•

•

•

Ottelut pelataan kahdella tai kolmella kentällä. Kotijoukkue voi myös hakea poikkeuslupaa pelata
ottelut kolmella kentällä, vaikka se olisi ilmoittanut, että ottelut pelataan kahdella kentällä. Joukkue
voi myös hakea poikkeuslupaa pelata yhdellä kentällä. Hakemus on lähetettävä 10 arkipäivää
ennen ottelua Tennisliitolle, joka ratkaisee asian.
Pelattaessa kahdella kentällä:
o Ykkös- ja kakkospelaajat aloittavat samaan aikaan.
o Kolmospelaajien ottelu pelataan ensiksi vapautuvalla kentällä.
o Joukkueet voivat sopia keskenään yhteisymmärryksessä, että kolmospelaajien ja
kakkospelaajien ottelut vaihtavat keskenään paikkaa pelijärjestyksessä.
o Nelipeli pelataan sitten, kun kaikki kaksinpelit on pelattu. Nelinpeli aloitetaan aiemmin, jos
molempien joukkueiden nelinpelaajat ovat valmiina aloittamaan ottelun.
Pelattaessa kolmella kentällä:
o Kaikki kaksinpelit aloitetaan samaan aikaan.
o Nelipeli pelataan sitten, kun kaikki kaksinpelit on pelattu. Nelinpeli aloitetaan aiemmin, jos
molempien joukkueiden nelinpelaajat ovat valmiina aloittamaan ottelun.

Naiset
•

•
•

Ottelut pelataan yhdellä tai kahdella kentällä. Kotijoukkue voi myös hakea poikkeuslupaa pelata
ottelut kolmella kentällä, vaikka se olisi ilmoittanut, että ottelut pelataan yhdellä kentällä. Hakemus
on lähetettävä 10 arkipäivää ennen ottelua Tennisliitolle, joka ratkaisee asian.
Pelattaessa yhdellä kentällä:
o Ottelut pelataan peräkkäin järjestyksessä ykköspelaaja, kakkospelaaja ja nelinpeli.
Pelattaessa kahdella kentällä
o Molemmat kaksinpelit aloitetaan samaan aikaan.
o Nelinpeli pelataan, kun molemmat kaksinpelit on pelattu. Nelinpeli aloitetaan aiemmin, jos
molempien joukkueiden nelinpelaajat ovat valmiina aloittamaan ottelun.

Ottelupaikalla päätuomari ratkaisee otteluiden alkamisajan em. sääntöjen puitteissa.

9a Joukkueen oikeus anoa ottelun siirtoa
Kotijoukkue voi anoa ottelun siirtoa. Anomus tulee toimittaa Tennisliitolle viimeistään kuukautta ennen ko.
ottelua. Anomukseen on liitettävä vierasjoukkueen suostumus siirrolle sekä perustelut. Anomus voidaan
hyväksyä, jos sille on erittäin painavat perusteet, jotka estävät kotiottelun pelaamisen sille merkittynä
ajankohtana. Tällaisena perusteena ei voida pitää yksittäisten pelaajien esteitä. Jos anomus hyväksytään,
Tennisliitto määrää uuden otteluajan kuultuaan ottelussa pelaavien joukkueiden toiveet.

9b Tennisliiton oikeus siirtää otteluita
Tennisliitolla on erittäin painavan perusteen vuoksi oikeus siirtää yksittäinen ottelupari pelattavaksi toisena
ajankohtana tai toiseen paikkaan. Tällöin liiton on kysyttävä molempien joukkueiden mielipidettä uudesta
otteluajasta ja paikasta ennen, kun se määrää siirron.

9c Otteluiden luovuttaminen
Tennisliigassa pelaavan joukkueen on pelattava kaikki otteluohjelmaan merkityt ottelut. Yksittäisessä
ottelussa ei saa luovuttaa yhtään kaksin- eikä nelinpeliä. Poikkeuksen tästä muodostavat playoff-ottelut,
joissa otteluparin jo ratkettua, merkityksetöntä nelinpeliä ei pelata.

10. TENNISLIIGAN SÄÄNNÖT JA SARJATENNIKSEN SÄÄNNÖT
Näiden Tennisliigan sääntöjen määräykset ovat aina ensisijaisia suhteessa sarjatenniksen sääntöihin. Niissä
asioissa, joista ei ole määrätty näissä säännöissä, noudatetaan sarjatenniksen sääntöjä.

11. TENNISLIIGAN SÄÄNTÖJEN TULKINTA JA TARKENTAMINEN
Kaikissa näiden sääntöjen tulkintaan liittyvissä asioissa Tennisliitto tekee lopullisen ratkaisun. Tarvittaessa
liitolla on oikeus tarkentaa määräyksiä siten, että päätöksellä ei kuitenkaan muuteta sääntöjen alkuperäistä
sisältöä.

6.2 SARJATENNIKSEN SÄÄNNÖT
1 SARJAT
Sarjat voivat sisältää seuraavat sarjat (seniorien sarjoista on omat sääntönsä):
- Miehet
- Naiset
- juniori-ikäluokat määritellään kauden alussa.
Kukin sarja voidaan jakaa seuraaviin sarjatasoihin:
- Tennisliiga (sisäkaudella) ja Tennisliigacup (ulkokaudella)
- I-divisioonaan
- II-divisioonaan
jne.
Sarjatasot voidaan jakaa kahteen tai useampaan lohkoon.
Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa em. sarjoissa. Sen lisäksi voidaan antaa sarjakohtaisia määräyksiä, jotka
ovat etusijalla näihin sääntöihin nähden.
2 JÄRJESTÄJÄ
Sarjatenniksen järjestäjänä toimii Suomen Tennisliiton (STL) kilpailutoimikunta.
3 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Ulkokauden Tennisliigacup pelataan keskitetysti cup-muotoisena. Muut sarjat pelataan kilpailutoimikunnan
määräämällä tavalla yksinkertaisina, kaksinkertaisina tai cup-muotoisina sarjoina. Kilpailutoimikunta
päättää pelimuodot ennen kauden alkua.
Otteluiden määrä yksittäisessä sarjaottelussa:
miesten Tennisliigacup ja 1-divisioona: kolme kaksinpeliä ja yksi nelinpeli, tilanteessa 2-2 pelataan
ylimääräinen, ratkaiseva nelinpeli.
naisten Tennisliigacup ja 1-divisioona: kaksi kaksinpeliä ja yksi nelinpeli
miesten 2- ja 3-divisioona: kolme kaksinpeliä ja yksi nelinpeli
miesten 4- ja 5 -divisioona ja naisten 2- 3 -divisioona: kaksi kaksinpeliä ja yksi nelinpeli

Yksittäisen ottelun pisteenlasku:
miesten Tennisliigacup – 4-divisioona sekä naisten Tennisliigacup – 2-divisioona: Ottelu ratkaistaan kahdella
voitetulla erällä, tilanteessa 6-6 pelataan tie-break. Kaksin- ja nelinpelissä mahdollinen kolmas erä pelataan
ottelutiebrakena 10 pisteeseen. Nelinpeli pelataan lisäksi no ad-säännöillä.
miesten 5-divisioona ja naisten 3-divisioona:
Ottelu alkaa 5 minuutin pallottelulla. Pallottelua seuraa 55 minuutin aikapeli, joka pelataan paras kolmesta
erästä 2-2 tilanteesta ja kolmas erä tie-break 10-pisteeseen 2-2 tilanteesta. Ottelu ei voi päättyä tasapeliin.
Kellon soidessa ottelu loppuu siihen, mikäli:
a) ottelu on pelattu loppuun

b) jompikumpi pelaajista johtaa erin 1-0 (toinen erä voi siis olla kesken)
c) toinen pelaajista johtaa kolmannen erän tiebreakia.
Ratkaiseva piste pelataan siis ainoastaan, mikäli tilanne on tiebreikissa tasan.
Nelinpeli pelataan lisäksi no ad-säännöillä.
Miesten 5-divisioonassa ja naisten 3-divisioonassa voidaan ottelut pelata myös täyspitkinä sarjaotteluina
(vrt. ylemmät divisioonatasot) mikäli joukkueet sopivat näin yhteisesti ennen sarjaottelun alkua.
4 JOUKKUEEN OIKEUS OSALLISTUA SARJAAN
Sarjatennikseen voivat osallistua STL:n jäsenseurat. Kilpailutoimikunta päättää kullekin sarjatasolle
pääsevien joukkueiden määrän. Samasta seurasta ei voi olla kahta (2) joukkuetta Tennisliigassa tai SMliigacupissa. Joukkueiden pelaaminen eri sarjatasoilla määräytyy edellisen vuoden sarjan perusteella.
Nousuista, putoamisista ja niihin liittyvistä karsinnoista antaa kilpailutoimikunta määräykset ennen sarjojen
alkamista.
Kilpailupäällikkö tai sarjatenniksen vastuuhenkilö voi seuran tekemän kirjallisen anomuksen perusteella
ennen kauden alkua nostaa joukkueen ylemmälle sarjatasolle seuraavasti:
•
•

•
•
•
•

Miesten II-divisioonaan voidaan nostaa joukkue, jolla on vähintään kolme A2-luokan pelaajaa sekä
voidaan osoittaa, että joukkueella on edellytyksiä menestyä II-divisioonassa.
Miesten III-divisioonaan voidaan nostaa joukkue, jolla on
a) 2 x B1-luokan pelaajaa tai
b) 1 x A-luokan sekä 1 x B2-luokan pelaaja
Miesten IIII-divisioonaan voidaan nostaa joukkue, jolla on kaksi C-luokan pelaajaa
Naisten I-divisioonaan voidaan nostaa joukkue, jolla on vähintään kaksi A-luokan tai yksi A- sekä
yksi B-luokan pelaaja, mikäli sarjassa on tilaa.
Naisten II-divisioonaan voidaan nostaa joukkue, jolla on yksi C-luokan pelaaja
Miesten Tennisliigaan ja I-divisioonaan sekä naisten Tennisliigaan ei voida nostaa joukkueita
suoraan.

Mikäli miesten Tennisliigasta tai I-divisioonasta tai naisten Tennisliigasta luopuu joukkue, voi
kilpailutoimikunta nostaa luopuneen joukkueen tilalle toisen joukkueen, joka on pelannut samalla tai yhtä
alemmalla tasolla edellisellä kaudella. Kilpailutoimikunta määrittää, millä perusteella se valitsee
nostettavan joukkueen.
5 SARJAAN ILMOITTAUTUMINEN
Sisä- ja ulkokauden sarjatenniksessä joukkueet jatkavat automaattisesti edellisen kauden perusteella,
elleivät vetäydy sarjasta kilpailutoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Kilpailutoimikunta antaa myös
ohjeet uusien joukkueiden ilmoittautumisesta.
Ilmoittautumisen päätyttyä joukkueita voidaan ottaa sarjaan vain luopuneiden tilalle.
Ilmoittautuessaan mukaan sarjatennikseen joukkue sitoutuu maksamaan sarjamaksun. Maksuvelvollisuus
koskee sisä- ja ulkokaudella myös niitä joukkueita, jotka eivät ole vetäytyneet sarjasta.
6 PELAAJAN OSALLISTUMISKELPOISUUS
Ilman STL:n antamaa tasoa pelaaja ei voi osallistua sarjatennikseen. Mikäli joukkueen jollakin pelaajalla ei
ole STL:n hyväksymää tasoa, STL määrää pelaajan tason seuran tai pelaajan anomuksesta.

Pelaajalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi, jotta hän voi osallistua kansalliseen
sarjatennistoimintaan. Kilpailulisenssi tulee olla maksettuna ennen pelaamista sarjatennisottelussa. Saman
pelikauden aikana pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa. Seurasiirrot on tehtävä STL:n edustusmääräysten
mukaisesti. Sarjatennikseen voivat osallistua Suomen kansalaiset ja maassamme vakinaisesti asuvat muun
maan kansalaiset (asunut tarkasteluhetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta Suomessa), jotka
ovat STL:n jäsenseuran jäseniä. Naiset eivät saa osallistua miesten sarjatennikseen. Mikäli juniorisarja
jatkuu yli vuodenvaihteen, osallistumiskelpoisuus määräytyy sarjan alkamisajankohdan perusteella.
Lisäksi miesten 1-divisioonajoukkueessa saa sisäkauden aikana pelata yhteensä neljä eri ulkomaalaista
pelaajaa ja ottelua kohden kokoonpanossa saa olla yksi ulkomaalainen pelaaja. Ulkomaalaisia pelaajia ei saa
käyttää mikäli 1-divisioonan joukkue pelaa putoamiskarsinnassa 2-divisioonan joukkuetta vastaan. Naisten
joukkueissa ei saa pelata ulkomaalaisia pelaajia. Joukkueet nimeävät kaikki joukkueessa pelaavat
ulkomaalaiset pelaajat 31.8. mennessä. Taso- ja rankinglautakunta määrittää ennen kauden alkua kunkin
ulkomaalaisen pelaajan pelijärjestyksen joukkueessa.
Pelaajien tasorajat: Miesten 4-divisioonassa pelaajat korkeintaan B-luokassa ja miesten 5-divisioonassa sekä
naisten 3-divisioonassa pelaajat korkeintaan D-luokassa. Tasorajat määräytyvät sarjakauden ensimmäisenä
päivänä voimassa olevan kaksinpelin tasoluettelon mukaan.
Pelaaja sitoutuu pelaamaan koko kauden siinä joukkueessa, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelunsa. Tästä
on neljä poikkeusta:
1. Pelaaja voi pelata sekä alimman tason sarjajoukkueessa (miesten 5-divisioonassa ja naisten 3divisioonassa) sekä yhtä tasoa ylemmässä joukkueessa, mikäli pelaajan taso ei ylitä divisioonatason
tasorajaa.
2. Tennisliigan ja Tennisliigacupin nousukarsinnoissa pelaaja voi pelata, vaikka hän olisi pelannut
muussa saman seuran joukkueessa. Pelattuaan nousukarsinnoissa, pelaaja ei saa enää pelata muilla
sarjatasoilla.
3. Sisäkausi: Pelaaja voi pelata sisäkaudella Tennisliigassa/1.divisioonassa sekä alemmalla sarjatasolla
siten, kun kohdassa 3a. on mainittu:
a. Tennisliitto kirjaa seuran 1.joukkueen (Tennisliiga tai 1.divisioona) kaksi (ei ulkomaalaista)
pelaajaa, jotka saavat pelata vain ko. joukkueessa ja sarjatasolla. Nimettävät pelaajat ovat
tasoluettelossa seuran kaksi parasta pelaajaa. Seura voi painavasta syystä anoa myös
muiden kuin tasoluettelossa parhaiden pelaajien nimeämisen. Muut kuin nimetyt pelaajat
voivat pelata myös alemmalla sarjatasolla. Yhteensä pelaaja voi kuitenkin pelata vain
kahdessa eri joukkueessa. Sen jälkeen, kun pelaaja on pelannut kolmessa seuran ylimmän
tason joukkueessa kaksin- tai nelinpeliä, hän ei enää voi pelata muilla sarjatasoilla. Jos
pelaaja pelaa samassa Tennisliigan tai 1.divisioonan ottelussa sekä kaksin- että nelinpeliä,
lasketaan se yhdeksi otteluksi.
4. Ulkokausi: Pelaaja voi pelata ulkokaudella Tennisliigacupissa/1.divisioonassa sekä alemmalla
sarjatasolla siten, kun kohdassa 4a. on mainittu:
a. Tennisliitto kirjaa seuran 1.joukkueen (Tennisliigacup tai 1.divisioona) kaksi pelaajaa, jotka
saavat pelata vain ko. joukkueessa ja sarjatasolla. Nimettävät pelaajat ovat tasoluettelossa
seuran kaksi parasta pelaajaa. Seura voi painavasta syystä anoa myös muiden kuin
tasoluettelossa parhaiden pelaajien nimeämisen. Muut kuin nimetyt pelaajat voivat pelata
myös alemmalla sarjatasolla. Yhteensä pelaaja voi kuitenkin pelata vain kahdessa eri
joukkueessa. Sen jälkeen, kun pelaaja on pelannut yhdessä seuran ylimmän tason

joukkueessa kaksin- tai nelinpeliä, hän ei enää voi pelata muilla sarjatasoilla. Jos pelaaja
pelaa samassa Tennisliigacup tai 1.divisioonan ottelussa sekä kaksin- että nelinpeliä,
lasketaan se yhdeksi otteluksi.
7 PELAAJAJÄRJESTYS
Joukkueen pelaajan sijoitus määräytyy voimassa olevan tasoluettelon sijaluvun perusteella. Ottelussa
joukkueiden ykköspelaajat pelaavat vastakkain, samoin kakkospelaajat jne. Sarjaottelussa pelaaja voi
osallistua vain yhteen kaksinpeliin.
Jos nousukarsinnoissa tai sarjaottelussa pelataan kaksi nelinpeliä, molemmat nelinpeliparit on nimettävä
heti kaksinpelien jälkeen. Parien pelijärjestys määräytyy siten, että parin pelaajien sijaluvut lasketaan
yhteen voimassa olevasta 4-pelin tasoluettelosta ja pienemmän vertailuluvun omaava pari pelaa
ykkösparina ja suuremman omaava kakkosparina. Muilla sarjatasoilla joukkue saa itse nimetä vapaasti
ykkös- ja kakkosparin pelaajat.
8 OTTELUOHJELMA JA SARJAN PELAAMINEN
8.1 SISÄKAUDEN OTTELUOHJELMA
Sisäkauden sarjatenniksessä Tennisliitto laatii lohkot ja otteluohjelman.
Naisten 3- divisioonassa ja miesten 3-5 –divisioonissa seurat voivat muuttaa otteluohjelmaan merkittyjä
pelipäiviä sopimalla siitä vastustajan kanssa ja merkitsemällä uuden ajankohdan Ässään. Sisäpelikausi alkaa
1.10. ja otteluita voi pelata sen jälkeen. Kotijoukkueiden tulee kirjata Ässään 15.10. mennessä ottelun
aloitus kellonaika sekä pelipaikka. Jos ottelupäivää vaihdetaan, päivitetään samalla myös ottelun kellonaika.
Ottelun alkamisaika tulee sopia siten, että sarjaottelu loppuu saman vuorokauden puolella (ottelulle
lasketaan 2h/ottelu). Miesten 1.-5. ja naisten 1-3. divisioonan runkosarjojen tulee olla pelattuna 28.2.
mennessä.
Miesten 1.-2.divisioonassa ja naisten 1.-2.divisioonassa ottelut pelataan Tennisliiton määritteleminä
sarjatason runkopäivinä. Kotiotteluiden alkamisajat tulee ilmoittaa Tennisässään Tennisliiton sarjalle
erikseen asettaman aikarajan puitteissa. Kotijoukkue voi anoa ottelun siirtoa. Anomus tulee toimittaa
Tennisliitolle viimeistään kuukautta ennen ko. ottelua. Anomukseen on liitettävä vierasjoukkueen
suostumus siirrolle, ehdotus uudesta ajankohdasta sekä perustelut. Anomus voidaan hyväksyä, jos sille on
erittäin painavat perusteet, jotka estävät kotiottelun pelaamisen sille merkittynä ajankohtana. Tällaisena
perusteena ei voida pitää yksittäisten pelaajien esteitä. Jos anomus hyväksytään, Tennisliitto määrää uuden
otteluajan kuultuaan ottelussa pelaavien joukkueiden toiveet. Tennisliitolla on erittäin painavan perusteen
vuoksi oikeus siirtää yksittäinen ottelupari pelattavaksi toisena ajankohtana tai toiseen paikkaan. Tällöin
liiton on kysyttävä molempien joukkueiden mielipidettä uudesta otteluajasta ja paikasta ennen, kun se
määrää siirron.
Mikäli samasta seurasta on samassa lohkossa kaksi tai useampi joukkue, tulee keskinäiset ottelut pelata
ennen muita otteluita.
8.2 ULKOKAUDEN OTTELUOHJELMA
Ulkokauden sarjatenniksen peliaika on 1.6.–19.8. Tennisliiton kilpailutoimikunta määrittää Tennisliigacupin
ja 1-divisioonan peliajat ennen sarjakauden alkua.
Tennisliigan cup-kaavio arvotaan ensimmäisenä pelipäivänä viimeistään tuntia ennen otteluiden alkua.
Joukkueiden kapteenien on oltava paikalla arvonnassa. Kaavioon sijoitetaan neljä joukkuetta, jotka

määräytyvät miehissä kunkin joukkueen pelipaikalla olevien kolmen parhaan pelaajan yhteenlaskettujen
ranking-sijalukujen perusteella ja naisissa kunkin joukkueen pelipaikalla olevien kahden parhaan pelaajan
yhteenlaskettujen ranking-sijalukujen perusteella siten, että pienimmän vertailuluvun omaava sijoitetaan
ensimmäiseksi jne. Otteluohjelma tehdään välittömästi arvonnan jälkeen.
I-divisioonassa Tennisliitto arpoo kaavion ja laatii otteluohjelman viimeistään edellisen viikon perjantaina. Idivisioonassa ei sijoiteta joukkueita.
2-, 3- ja 4- ja 5-divisioonassa Tennisliitto laatii lohkot. Sen jälkeen joukkueiden tulee sopia keskenään kaikki
kesän sarjatennisotteluiden peliajat 15.6. mennessä ja merkitä ne Ässään. Mikäli joukkue ei ole merkinnyt
otteluaikaa tähän mennessä, merkitsee otteluajan Tennisliiton sarjavastaava. Otteluaikaa voidaan siirtää
16.6. alkaen vain mikäli molemmat joukkueet hyväksyvät siirron ja siitä ilmoitetaan Tennisliiton
sarjavastaavalle. Mikäli joukkueet päätyvät siirtoon, on samalla sovittava uusi peliaika ja ilmoitettava siitä
välittömästi Tennisliiton sarjavastaavalle. Jos siirtoa ei ole ilmoitettu Tennisliittoon, alkuperäinen otteluaika
on voimassa. Ottelun alkamisaika tulee sopia siten, että sarjaottelu loppuu saman vuorokauden puolella
(ottelulle lasketaan 2h/ottelu).
Mikäli samasta seurasta on samassa lohkossa kaksi tai useampi joukkue, tulee keskinäiset ottelut pelata
ennen muita otteluita.
8.3 SARJAOTTELUIDEN PELAAMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Sarjaan hyväksytyn joukkueen on pelattava sarja loppuun. Jos joukkue luopuu sarjasta kesken tai jättää
ilmoittamatta sarjapaikasta luopumisestaan, on seuran maksettava luopumissakko, jonka suuruuden
määrää vuosittain STL:n hallitus. Se, että joku luopuu sarjapaikasta, ei poissulje muiden putoamista
lohkosta.
Jos joukkue luovuttaa yksittäisen sarjaottelun, on siitä ilmoitettava kirjallisesti vastustajalle, jolloin ottelu
tuomitaan luovuttaneen tappioksi naisten kaikilla sarjatasoilla ja miesten 4.-5.divisioonassa 0-3 sekä
miesten ylemmillä sarjatasoilla 0-4. Jos toinen joukkue jättää saapumatta pelipaikalle otteluohjelmaan
merkittynä ajankohtana, eikä ilmoita siitä vastustajalle, tuomitaan joukkue luovuttaneeksi (kuten edellä).
Mikäli vierasjoukkue ilmoittaa vastustajalle luovutuksesta 48 tuntia ennen sovittua aloitusaikaa tai sen
jälkeen, tulee vierasjoukkueen korvata kenttäkulut.
Mikäli yksittäinen sarjaottelu on pelaamatta, kun sarjakausi päättyy, eikä voida todeta, kumpi joukkueista
on syyllinen pelaamattomuuteen, tuomitaan ottelu mitätöidyksi (0-0), eikä kumpikaan joukkue saa siitä
pisteitä. Tällöin molemmille joukkueille tuomitaan sakkomaksu.
Mikäli Tennisliigassa, Tennisliigacupissa tai I-divisioonassa joukkue luovuttaa kauden aikana yhden ottelun
tai joukkueella on kauden päättyessä vähintään yksi ottelu pelaamatta, seuraa siitä putoaminen alemmalle
sarjatasolle. Mikäli muissa sarjoissa joukkue luovuttaa vähintään kaksi kokonaista sarjaottelua tai
joukkueella on sarjakauden loppuessa pelaamatta kaksi kokonaista sarjaottelua tai enemmän, seuraa siitä
putoaminen alemmalle sarjatasolle. Tämä ei poissulje muiden putoamista lohkosta.
Cup-muotoisissa sarjoissa, jos jonkun joukkueen luopumisen vuoksi sarjasta putoava joukkue on jo selvillä,
voivat putoamisesta pelaavat joukkueet yhdessä sopia, että sarjaottelua ei pelata. Tällöin molempien on
oltava asiasta yksimielisiä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, on ottelu pelattava.

8.4 SAKOT
Jos joukkue luopuu sarjapaikasta otteluohjelman laatimisen jälkeen, on seuran maksettava luopumissakkoa
Tennisliigassa ja Tennisliigacupissa 500 € sekä 1-divisioonassa 200 € ja muilla tasoilla 100 €.
Jos joukkue luovuttaa (tai tuomitaan luovuttaneeksi) kokonaisen sarjaottelun, seuraa siitä joukkueelle
sakkomaksu seuraavasti:
Tennisliigacup ja 1-divisioona 100 € / pelaamaton sarjaottelu
Muut sarjatasot 100 € / pelaamaton sarjaottelu
Seura ei voi osallistua seuraavalle sarjatenniskaudelle millään joukkueella, mikäli sillä on hoitamattomia
sakkomaksuja.
9 SARJAOTTELUN PELAAMINEN
Lähtökohtaisesti koko sarjaottelu on pelattava samana päivänä. Joukkueet voivat 2.-5.divisioonassa yhdessä
sopia yksittäisen ottelun pelaamisesta muuna aikana, mutta se on pelattava viimeistään viikon kuluessa
muiden otteluiden pelaamisesta. Jos ottelua ei pelata em. aikaan mennessä, tuomitaan ottelu siirtoa
pyytäneen 0-6,0-6 tappioksi (tällöin ottelu merkitään normaalisti Ässään ja pelaajat saavat siitä rankingpisteet).
Jos joukkueelta jää II, III tai IV divisioonassa yksittäinen ottelu pelaamatta osana sarjapeliä, merkitään siitä
ottelusta seuralle tappio 6-0, 6-0. Pelaamaton ottelu voi olla ainoastaan kolmospelaajien välinen ottelu
(tällöin Ässään jätetään tämän pelin osalta pelaaja ruudut tyhjiksi). Nelinpeliä ei saa jättää pelaamatta paitsi
cup-muotoisessa sarjassa, jos ottelu on ratkennut sitä ennen. Jos seura luovuttaa nelinpelin tai muun kuin
kolmospelaajien kaksinpelin, katsotaan seuran luovuttaneen koko kyseisen sarjaottelun ja seuraukset
määräytyvät sen mukaisesti. Tennisliigassa ja I-divisioonassa ei saa jäädä yhtään yksittäistä ottelua
pelaamatta, vaan tämä johtaa automaattisesti sarjasta putoamiseen yhtä alemmalle tasolle sekä kuluvan
kauden pelien tulokset mitätöidään.
Vierasjoukkueen on varmistettava ennen ottelun alkua pelipaikka ja alkamisaika. Tällöin sovitaan myös
käytännön järjestelyistä, kuten ottelujärjestyksestä ja kenttien lukumäärästä. Ellei joukkueiden välillä
muuten sovita, noudatetaan miesten sarjoissa seuraavaa pelijärjestystä: ykköspelaajat, kakkospelaajat,
kolmospelaajat ja nelinpeli sekä naisten sarjoissa: ykköspelaajat, kakkospelaajat ja nelinpeli. Ennen
ensimmäistä ottelua kapteenien on ilmoitettava toisilleen, vaadittaessa kirjallisesti, ykkös-, kakkos- ja
kolmospelaajien nimet. Sarjaottelussa pelaaja voi osallistua vain yhteen kaksinpeliin.
Ottelu katsotaan luovutetuksi, mikäli pelaaja myöhästyy 20 minuuttia sovitusta aloitusajasta.
Jos yksittäinen ottelu keskeytetään pelaajan loukkaantumisen tai muun syyn takia, tämä otetaan huomioon
sarjataulukossa siten kuin ottelu olisi pelattu loppuun (esim. tilanteessa 4-2 luovutus tilastoidaan 6-2,6-0).
Mikäli pelaaja luovuttaa kaksinpeliottelunsa loukkaantumisen takia tai mikäli pelaaja ajetaan ulos
käytösrikkeestä, hän ei voi osallistua nelinpeliin. Mikäli joukkueella ei tällöin ole edustuskelpoista
varapelaajaa nelinpeliin, ottelu tilastoidaan vastustajan 6-0, 6-0 voitoksi.
10 SARJAOTTELUN JÄRJESTÄMINEN JA PELIASU
Sarjamuotoisissa sarjoissa jokainen joukkue vastaa omista kustannuksistaan. Kotijoukkue järjestää kentät,
pallot ja tarvittaessa tuomarit. Jokaisessa kaksinpeliottelussa on oltava uudet pelipallot.

Sarjatennisottelupari tulee pelata saman merkkisillä ja -tyyppisillä palloilla. Tennisliigacupin miesten
otteluissa käytetään kuutta palloa/ottelu.
Pelattaessa cup-muotoisesti, osallistuvat joukkueet jakavat kenttä-, pallo- ja tuomarikustannukset. Myös
mahdollisesti sarjasta luopuvat joukkueet jakavat nämä kulut sarjassa pelanneiden kanssa (pl. ne kulut,
jotka säästetään luopumisen johdosta). Järjestävä seura laskuttaa kulut osallistuvilta seuroilta. Hakiessaan
järjestelyoikeutta, seuran tulee ilmoittaa järjestelyistä aiheutuvat kustannukset.
Ylimmillä sarjatasoilla (Tennisliiga ja SM-liigacup) sekä nousukarsinnoissa korkeimmalle tasolle tulee
otteluissa olla istuvat tuomarit. Refereetä ei edellytetä. Tennisliitto määrittää tuomareiden
kelpoisuusvaatimukset.
Sisäkaudella 1-divisioonassa joukkueen pelaajilla tulee olla yhtenäiset pelipaidat.
11 KAPTEENI
Jokaisella joukkueella tulee olla vähintään yksi kapteeni. Varakapteenina voi toimia joukkueen pelaaja, jolla
ei ole ottelu käynnissä. Erimielisyyksien ilmetessä joukkueiden kapteenit pyrkivät ratkaisemaan asian.
Ottelun aikana pelaaja ei saa ottaa vastaan mitään ohjeita tai neuvoja, paitsi puolta vaihtaessaan kentällä
istuvalta kapteenilta. Kentällä kapteenin ominaisuudessa saa istua vain joukkueen valmentaja tai joukkueen
jäsen.
12 PELIPAIKKA
Ottelut järjestetään pelipaikalla, johon yleisöllä on pääsy, mikäli sellainen pelipaikka on paikkakunnalla.
Lisäksi ottelu on pyrittävä järjestämään kentillä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat kansainväliselle
kentälle asetettavia vaatimuksia. Pelialustan tulee olla pelaajille turvallinen ja suositellaan että hallissa olisi
vähintään +10 astetta lämmintä. Kilpailutoimikunta antaa tässä asiassa tarvittaessa suosituksia tai
määräyksiä.
Pelaajien tulee pelata reilun hengen mukaisesti. Mikäli kenttävaraus loppuu kesken ottelun, on
kotijoukkueella oikeus etsiä puolen tunnin sisään toinen kenttä ottelua jatkaakseen. Vaihdettaessa kenttää,
tulee miehissä olla 1- ja 2-divisioonassa sekä naisissa 1-divisioonassa sama alusta kuin ottelua aloitettaessa.
Mikäli tauoksi muodostuu 15-30 minuuttia, on pelaajilla oikeus 3 minuutin pallotteluun. Miesten 3- 5divisioonassa sekä naisten 2-3-divisioonassa saa alusta vaihtua. Tällöin pelaajilla on oikeus 5 minuutin
pallotteluun. Kenttävaraukset on pyrittävä tekemään niin että koko ottelu voidaan pelata samalla kentällä
loppuun. Mikäli ajan loppuessa kesken uutta kenttää ei löydy, tuomitaan kotijoukkue hävinneeksi kyseinen
keskeytynyt ottelu.
Kotijoukkueen on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä siihen, että pelipaikalla on käytössä myös sisäkenttiä
siltä varalta, että sää estää pelaamisen ulkona. Sisälle siirryttäessä on pelaajilla oikeus 5 minuutin
pallotteluun. Jos kotijoukkueella ei ole käytössä sisäkenttiä siten, että sateen sattuessa ottelu voidaan
pelata sisällä, ottelu on sovittava pelattavaksi viimeistään viikkoa ennen kauden päättymistä.
13 HUONO SÄÄ
Kaikissa sarjoissa sarjaottelu tai osa siitä voidaan huonon sään sattuessa pelata hallissa. Jos ottelua ei voida
sään vuoksi pelata ulkona, eikä käytössä ole sisäkenttiä, ottelu siirtyy pelattavaksi uuteen ajankohtaan.
Tällöin vierasjoukkueella on oikeus vaatia, että ottelu pelataan heidän kotikentällään. Uusi peliajankohta on

lähtökohtaisesti viikon sisällä peruuntuneesta ottelupäivästä. Jos uudesta peliajasta ei päästä sopuun,
kilpailupäällikkö määrää uuden peliajankohdan.
14 JOUKKUEIDEN PAREMMUUS SARJASSA
Voittaja saa jokaisesta sarjaottelun otteluvoitosta yhden pisteen. Saavutetut pisteet ratkaisevat sarjan,
divisioonan ja lohkon sijoitukset. Mikäli kaksi joukkuetta ovat tasapisteissä ratkaisee ko joukkueiden
paremmuuden joukkueiden keskinäinen ottelu. Mikäli ottelu on päättynyt miehissä 2-2, on ratkaisevana
voitettujen ja hävittyjen erien erotus. Jos tämäkin on tasan, on voitettujen ja hävittyjen pelien erotus
määräävä. Jos vielä pelierotuskin on tasan, pelataan uusintaottelu puolueettomalla kentällä. Jos useampi
kuin kaksi joukkuetta on samassa pistemäärässä, tarkastellaan vain näiden joukkueiden keskinäisiä otteluita
ja sieltä määräävänä on parempi erien erotus ja sen jälkeen parempi pelien erotus. Jos vielä pelierotuskin
on tasan, pelataan uusintaottelut puolueettomalla kentällä. Kun ottelun kolmas erä pelataan tiebrakena 10pisteeseen, kolmannen erän tulos lasketaan siten, että voittanut osapuoli saa sarjataulukkoon erät 1-0 ja
pelit 1-0.
15 RAPORTOINTI
Kotijoukkueen tulee kirjata sarjapelin tulos Ässään seuraavan arkipäivän aikana. Mikäli joukkue toistuvasti
laiminlyö tulosten kirjaamisen Ässään, voidaan joukkue sulkea sarjasta.
16 MESTARUUS JA PALKINNOT
Ylimmän sarjatason voittaneet joukkueet julistetaan ko. vuoden sisä- ja ulkokenttien Suomen mestareiksi.
STL jakaa naisten ja miesten ylimpien sarjatasojen kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit (kulta, hopea ja
pronssi), miesten voittajille viisi mitalia ja naisten voittajille neljä mitalia joukkuetta kohti. Mikäli seura
haluaa useampia mitaleja, on seuran kustannettava ne itse.
Miesten 5-divisioonassa ja naisten 3-divisioonassa jaetaan parhaille joukkueille aluemestaruusmitalit.
17 NOUSUT JA PUTOAMISET
STL:n kilpailutoimikunta antaa ohjeet nousevien ja putoavien joukkueiden määristä sarjatasoittain sekä
karsintojen ajankohdasta ennen sarjan alkua. STL antaa ohjeet karsintojen järjestämisestä runkosarjan
päätyttyä. Nousukarsintoihin osallistuvat joukkueet jakavat kenttä-, pallo- ja tuomarikustannukset.
Sisäkenttien nousu- ja putoamiskarsinnat tulee järjestää kyseisen pelikauden mukaisissa olosuhteissa.
Nousukarsinnat voidaan pelata joko 1) yksittäisinä ottelupareina, 2) lohkona tai 3) cup-kaaviona.
Pelattaessa yksittäisenä otteluparina tai lohkona, ottelut pelataan ja paremmuus määräytyy kuten
sarjamuotoisessa sarjassa. Pelattaessa cup-kaaviona, ottelut pelataan ja paremmuus määräytyy kuten cupmuotoisessa sarjassa.
Joukkue ei voi osallistua nousukarsintoihin, mikäli sillä on pelaamattomia sarjaotteluita.
Nousukarsinnoissa saavat pelata vain runkosarjassa kokonaisen ottelun pelanneet pelaajat. Liitosta voi
hakea tähän poikkeuslupaa, mutta näiden pelaajien tulee olla tasoltaan alempana (liitto tarkistaa
pelaamattomien pelaajien tason) kuin runkosarjassa pelannut heikoin pelaaja. Tämä sääntö ei koske
karsintoja ylimmälle sarjatasolle.
Sarjatenniksen nousukarsinnoissa voidaan nousukarsinnasta poisjäävän joukkueen tilalle nostaa
alkulohkossa toiseksi sijoittunut joukkue, mikäli vetäytyminen tapahtuu vähintään kolme vuorokautta
ennen sovitun ottelun alkua. Ottelu pelataan tällöin alkuperäisen joukkueen kotikentällä.

18 SARJAN JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PUUTTUA RIKKEISIIN
Sarjajärjestäjä voi tutkia minkä tahansa sarjatoimintaan liittyvän tapahtuman ja määrätä siitä sanktion.
19 MUUT MÄÄRÄYKSET
STL:n kilpailutoimikunta voi antaa lisäohjeita ja tarkennuksia näihin sääntöihin. Muutoin sarjatenniksessä
noudatetaan STL:n edustus- ja kilpailumääräyksiä sekä Kansainvälisen Tennisliiton pelisääntöjä.
6.3 NUORTEN SARJATENNIS
1. Sarjat
Nuorten sarjatennis sisältää seuraavat sarjat:
-Pojat: 11-, 13-, 15- ja 20-vuotiaat
-Tytöt: 11-, 13-, 15- ja 20-vuotiaat.
Kukin sarja voidaan jakaa seuraaviin sarjatasoihin:
- Liiga
- I-divisioonaan
- II-divisioonaan jne.
Sarjatasot voidaan jakaa kahteen tai useampaan lohkoon. Lohkojaossa pyritään joukkueet jakamaan
alueellisesti.
2 JÄRJESTÄJÄ
Sarjatenniksen järjestäjänä toimii Suomen Tennisliiton (STL) kilpailutoimikunta.
3 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Sarjat pelataan kilpailutoimikunnan määräämällä tavalla yksinkertaisina, kaksinkertaisina tai cupmuotoisina sarjoina. Kilpailutoimikunta päättää pelimuodot ennen kauden alkua.
Otteluiden määrä yksittäisessä sarjaottelussa:
Kaksi kaksinpeliä ja yksi nelinpeli
Yksittäisen ottelun pisteenlasku:
15- ja 20-vuotiaiden liigataso: Ottelu ratkaistaan kahdella voitetulla erällä, tilanteessa 6-6 pelataan tiebreak. Kaksin- ja nelinpelissä mahdollinen kolmas erä pelataan ottelutiebreakina 10 pisteeseen. Nelinpeli
pelataan lisäksi no ad-säännöillä.
11- ja 13-vuotiaiden sarjat ja 15- ja 20-vuotiaden divaritaso(t): Ottelu ratkaistaan kahdella FAST4-erällä.
Kaksin- ja nelipelissä kolmas erä pelataan myös FAST4-eränä. FAST4-erät pelataan no ad-säännöllä.
Tilanteessa 3-3 pelataan tiebreak seitsemään.
4 JOUKKUEEN OIKEUS OSALLISTUA SARJAAN

Nuorten sarjatennikseen voivat osallistua STL:n jäsenseurat. Kilpailutoimikunta päättää kullekin sarjatasolle
pääsevien joukkueiden määrän. Samasta seurasta ei voi olla kahta (2) joukkuetta liigatasolla. Mikäli
liigatasolla pelaava joukkue tulee valita seuran sisältä, määräytyy se sen mukaan missä ilmoitettujen
pelaajien (kaksi parasta) yhteenlaskettu ranking on parempi.

Joukkue saa pelipaikan liigatasolla, mikäli joukkueesta löytyy:
-11- ja 13-vuotiaiden sarja: ranking TOP25-pelaaja
-15- ja 20-vuotiaiden sarja: ranking TOP50-pelaaja
Mikäli liigatason joukkueet eivät täyty yllä mainituilla ehdoilla, voi kilpailutoimikunta nostaa seuraavaksi
kovimman joukkueen liigatasolle.
5 SARJAAN ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailutoimikunta antaa ohjeet joukkueiden ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen päätyttyä joukkueita
voidaan ottaa sarjaan vain luopuneiden tilalle.
Ilmoittautuessaan mukaan sarjatennikseen joukkue sitoutuu maksamaan sarjamaksun.
Osanottomaksu on korkeintaan 350 € ja se ilmoitetaan ennen ilmoittautumisen alkua. STL määrittää
maksun suuruuden.
6 PELAAJAN OSALLISTUMISKELPOISUUS
Pelaajalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi, jotta hän voi osallistua nuorten sarjatennikseen.
Kilpailulisenssi tulee olla maksettuna ennen sarjatennisottelun pelaamista.
Saman pelikauden aikana pelaaja voi edustaa vain yhtä seuraa. Seurasiirrot on tehtävä STL:n
edustusmääräysten mukaisesti. Mikäli pelaajalla on vain varsinainen seuraedustus, voi hän pelata sekä
yleistä että nuorten sarjatennistä ko seurassa. Mikäli pelaajalla on varsinaisen edustusseuran lisäksi
sarjaedustus, voi pelaaja pelata sarjaseurassa sekä yleistä että nuorten sarjatennistä.

Sarjatennikseen voivat osallistua Suomen kansalaiset ja maassamme vakinaisesti asuvat muun maan
kansalaiset (asunut tarkasteluhetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta Suomessa), jotka ovat
STL:n jäsenseuran jäseniä. Naiset eivät saa osallistua miesten sarjatennikseen. Mikäli juniorisarja jatkuu yli
vuodenvaihteen, osallistumiskelpoisuus määräytyy sarjan alkamisajankohdan perusteella.
7 PELAAJAJÄRJESTYS
Joukkueen pelaajien pelaajajärjestys määräytyy voimassa olevan rankingin sijaluvun perusteella. Ottelussa
joukkueiden ykköspelaajat pelaavat vastakkain, samoin kakkospelaajat jne.
Nelinpelin kokoonpano ilmoitetaan kaksinpelien päättymisen jälkeen.

8 OTTELUOHJELMA JA SARJAN PELAAMINEN
8.1 NUORTEN SARJATENNIKSEN OTTELUOHJELMA
Nuorten sarjatenniksessä kilpailutoimikunta laatii otteluohjelman. Ottelut pelataan Tennisliiton
määritteleminä nuorten sarjatenniksen runkopäivinä. Otteluita voidaan siirtää yhteisymmärryksessä
joukkueiden kesken. Siirroista on informoitava sarjaa hallinnoivaa tahoa.

8.2 SARJAOTTELUIDEN PELAAMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Sarjaan hyväksytyn joukkueen on pelattava sarja loppuun. Jos joukkue luopuu sarjasta kesken kauden, on
seuran maksettava luopumissakko, jonka suuruuden määrää vuosittain STL:n hallitus.
Jos joukkue luovuttaa yksittäisen sarjaottelun, on siitä ilmoitettava kirjallisesti vastustajalle ja sarjaa
hallinnoivalle taholle, jolloin ottelu tuomitaan luovuttaneen tappioksi 0-3.
8.3 SAKOT
Jos joukkue luopuu sarjapaikasta otteluohjelman laatimisen jälkeen, on seuran maksettava luopumissakkoa
100 €.
Jos joukkue luovuttaa (tai tuomitaan luovuttaneeksi) kokonaisen sarjaottelun, seuraa siitä joukkueelle
sakkomaksu seuraavasti:
100 € / pelaamaton sarjaottelu
Seura ei voi osallistua seuraavalle sarjatenniskaudelle millään joukkueella mikäli sillä on hoitamattomia
sakkomaksuja.
9 SARJAOTTELUN PELAAMINEN
Lähtökohtaisesti koko sarjaottelu on pelattava samana päivänä. Nelinpeliä ei saa jättää pelaamatta paitsi
cup-muotoisessa sarjassa, jos ottelu on ratkennut sitä ennen.
Ottelu katsotaan luovutetuksi, mikäli pelaaja myöhästyy 20 minuuttia sovitusta aloitusajasta.
Jos yksittäinen ottelu keskeytetään pelaajan loukkaantumisen tai muun syyn takia, tämä otetaan huomioon
sarjataulukossa siten kuin ottelu olisi pelattu loppuun (esim. tilanteessa 4-2 luovutus tilastoidaan 6-2,6-0).
Mikäli pelaaja luovuttaa kaksinpeliottelunsa loukkaantumisen takia tai mikäli pelaaja ajetaan ulos
käytösrikkeestä, hän ei voi osallistua nelinpeliin. Mikäli joukkueella ei tällöin ole edustuskelpoista
varapelaajaa nelinpeliin, ottelu tilastoidaan vastustajan 6-0, 6-0 voitoksi.
10 SARJAOTTELUN JÄRJESTÄMINEN JA PELIASU
Nuorten sarjatenniksen osallistumismaksu kattaa runkosarjan järjestämiskustannukset.
Ylimmillä sarjatasoilla suositellaan, että joukkueen pelaajilla olisi yhtenäiset pelipaidat.
11 KAPTEENI

Jokaisella joukkueella tulee olla vähintään yksi kapteeni. Varakapteenina voi toimia joukkueen pelaaja, jolla
ei ole ottelu käynnissä. Erimielisyyksien ilmetessä joukkueiden kapteenit pyrkivät ratkaisemaan asian.
Ottelun aikana pelaaja ei saa ottaa vastaan mitään ohjeita tai neuvoja, paitsi puolta vaihtaessaan kentällä
istuvalta kapteenilta. Kentällä kapteenin ominaisuudessa saa istua vain joukkueen valmentaja tai joukkueen
jäsen, yksi kapteeni kerrallaan/kenttä.
12. JOUKKUEIDEN PAREMMUUS SARJASSA
Voittaja saa jokaisesta sarjaottelun otteluvoitosta yhden pisteen eli pisteitä on jaossa 3/sarjaottelu.
Saavutetut pisteet ratkaisevat sarjan, divisioonan ja lohkon sijoitukset. Jos useampi kuin yksi joukkue on
samassa pistemäärässä, ratkaisee:
-keskinäinen ottelu,
-voitettujen ja hävittyjen otteluiden erotus
-voitettujen ja hävittyjen erien erotus
-voitettujen ja hävittyjen geimien erotus paremmuusjärjestyksen.
Jos ottelun kolmas erä pelataan tiebrakena 10-pisteeseen, kolmannen erän tulos lasketaan siten, että
voittanut osapuoli saa sarjataulukkoon erät 1-0 ja pelit 1-0.
13 RAPORTOINTI
Kotijoukkueeksi merkityn joukkueen tulee kirjata sarjapelin tulos Ässään viimeistään seuraavan arkipäivän
aikana.
14 SARJAN JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PUUTTUA RIKKEISIIN
Sarjajärjestäjä voi tutkia minkä tahansa sarjatoimintaan liittyvän tapahtuman ja määrätä siitä sanktion.
15 MUUT MÄÄRÄYKSET

STL:n kilpailutoimikunta voi antaa lisäohjeita ja tarkennuksia näihin sääntöihin. Muutoin nuorten
sarjatenniksessä noudatetaan STL:n edustus- ja kilpailumääräyksiä.

