
TERVETULOA MUKAAN TYKKIMÄKI MINI- JA MIDITENNIS TOURIN MASTERSIIN! 

 

Onnittelut! Olet osallistunut Tykkimäki Tourille ja ansainnut paikkasi Kouvolan Mastersissa. 

 

AJANKOHTA: 

Minitennis pelataan la 26.5.2018. Aikataulu selviää ilmoittautumisajan päätyttyä 16.5. 

Lauantaina ennen otteluja on lapsille ohjelmassa mukavaa yhteistä alkuveryttelyä ja kisailua (ei tennistä). 
Samaan aikaan vanhemmille ja valmentajille kiinnostavaluento/keskustelutilaisuus, aiheena: ”Lapsen 
urheilijaksi kasvaminen”. Luennon pitävät Harri Suutarinen ja Tomi Lämsä. Harri Suutarinen toimii 
Tennisliiton koulutus- ja maajoukkuevastaavana ja Tomi Lämsä taas on kokenut jääkiekkovalmentaja.  
 

Miditennis pelataan su 27.5.2018. Aikataulu selviää ilmoittautumisajan päätyttyä 16.5. 

 
Ilmoittautuneiden määrästä riippuen saattaa olla, että miditennis jaetaan kahteen ryhmään, ja tytöt 
aloittavat iltapäivällä. Tämä vahvistetaan osallistujille ilmoittautumisajan jälkeen sähköpostilla. 
 
Kilpailu aloitetaan molempina päivinä yhteisellä tilaisuudella. 

 

PAIKKA: 
Kouvolan tennishalli. 
Tervalepäntie 3, 45100 Kouvola 

 

KILPAILUNJOHTAJA: 
Kilpailunjohtajana toimii Pasi Ahti. Puh. 041-5022762. 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 
Pelaajien tulee vahvistaa osallistumisensa kilpailuun tai ilmoittaa poisjäänti viimeistään 16.5.2018 
sähköpostitse osoitteeseen: raisa.tornroos@tennis.fi 
Ilmoitathan pelaajan nimen ja luokan johon hän osallistuu. Mikäli pelaaja on oikeutettu masters-paikkaan 
sekä mini- että miditenniksessä, voi hän osallistua molempiin luokkiin halutessaan. 
Lähetämme ilmoittautumisten jälkeen osallistujille vielä tarkempaa infoa sähköpostitse. 

 

OSALLISTUMISMAKSU: 
Minitennis 15e ja miditennis 20e. Kilpailumaksu maksetaan käteisellä kilpailutoimistoon. Varaathan 
tasarahan, kiitos! 

 

KAAVIOT: 
Kaikki luokat tullaan pelaamaan siten, että pelaajat jaetaan paikan päällä alkulohkoihin (suuntaa antavasti 
neljän pelaajan lohkoihin). Jokaisesta lohkosta menee jatkoon kaksi parasta pelaajaa jotka pelaavat cup- 
kaavion. On erittäin tärkeää kaavioiden tekemisen kannalta, että olet ajoissa paikalla! 



 

PELITAPA: 
Minitennis:  
Pelaajat jaetaan alkulohkoihin ja tämän jälkeen pelataan jatkoon pääsevien kesken cup-kaavio lopullisista 
sijoituksista (pelataan vain ylempi cup-kaavio). Minitennis pelataan soft-pallolla. Minitenniskentät rajataan 
tenniskentille. 
Ottelut pelataan 15 pisteeseen, aloittaen ottelu tilanteesta 3-3. 

Miditennis:  
Pelaajat jaetaan alkulohkoihin ja tämän jälkeen pelataan jatkoon pääsevien kesken cup-kaavio lopullisista 
sijoituksista (pelataan vain ylempi cup-kaavio). Yksi tenniskenttä jaetaan kahdeksi midikentäksi. Kaksi paria 
pelaavat siis samaan aikaan yhdellä tenniskentällä. Pallona on oranssi pallo. 
Midiotteluissa pelataan tie break -eriä seitsemään pisteeseen. Eriä tulee voittaa kaksi voittaakseen ottelun. 

 

PALKINNOT: 

Osallistumislahja: Kaikki pelaajat saavat osallistumislahjan. Osallistumislahjan voi hakea ilmoittautumisen 
yhteydessä.  
Palkinnot: 
Neljä parasta/luokka palkitaan Tykkimäki lahjakortein ja pokaalein. Pelaajille järjestetään päivän lopuksi 
yhteinen palkintojenjako. 
Arvonta: Kaikkien osallistuneiden pelaajien toivotaan jäävän yhteiseen palkintojenjakoon. Kaikkien 
palkintojenjakoon osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. 

 

KUVAUSLUPA: 
Kilpailun aikana otetaan valokuvia ja videokuvaa. Mikäli pelaajan vanhempi ei kiellä kuvaamista etukäteen, 
on Tennisliitolla ja Tykkimäellä oikeus käyttää kuvattua materiaalia kanavissaan. 

 

KANTTIINI 
Hallilta on kanttiini josta saa pelipäivän aikana pientä purtavaa. 

 

MAJOITUSTARJOUS: 
Samaan aikaan pelataan Kouvolassa suurta jalkapalloturnausta. Varaathan majoituksen ajoissa! 
Original Sokos Hotel Vaakuna -15%. Tarjous verkosta tilattaessa tunnuksella ”TENNISKSO”. 

 

TYKKIMÄEN HUVIPUISTO: 
Mastersin yhteydessä teillä on oivallinen tilaisuus käydä nauttimassa päivästä Tykkimäellä. Useimmilla 
teistä onkin jo osakilpailujen kautta Tykkimäki lahjakortti.  
Alla olevasta linkistä saatte huvipuistosta ja sen aukioloista lisää tietoa: 
http://www.tykkimaki.fi/  
 
 

 


