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1. JUNIOREIDEN SM-LIIGACUP 

Junioreiden SM-liigacup pelataan 21.-23.8.2020 Hangossa. Ilmoittautuminen viim. 7.8.2020. 
 
Toiveesta Junioreiden SM-liigacup pelataan kaikkien ikäluokkien osalta keskitetysti Hangossa. Alla 
kilpailuun liittyen infopaketti. Tavoitteena on järjestää yhteisöllinen tapahtuma jossa: 
- kaikki saavat useamman ottelun joukkueena 
- tenniksen lisäksi pelataan myös frisbee golfia 
- juniorit saavat sääntö-/tuomarikoulutusta ja toimivat tuomareina 
- valmentajille koulutusosio 
- juniorit liikkuvat ryhmänä kapteeninsa johdolla 
Tervetuloa mukaan! 
 
Aika: pe 21.8.- su 23.8.2020 (varapäivänä ma 24.8.) 
Paikka: Hanko (HTK) 
Luokat: T11, P11, T13, P13, T15, P15 (kuhunkin luokkaan otetaan mukaan max 16 joukkuetta). 
Kilpailunjohtaja:  
Ville-Heikki Talvenmaa 
puh. 0407485619 
fclabamba@hotmail.com 
 
Osallistumisoikeus: 
Samasta seurasta voi osallistua kuhunkin luokkaan useampia joukkueita. Joukkueet valitaan 
kilpailuun ikäluokan juniorirankingin mukaan, kuitenkin siten, että ensin otetaan kaikista seuroista 
yksi joukkue ja sen jälkeen toiset joukkueet. 
Pelaaja voi pelata vain sen seuran joukkueessa (yhdessä joukkueessa), jossa hänen 
edustusoikeutensa on kilpailun aikana. Seurasiirrot on tehtävä STL:n edustusmääräysten mukaisesti 
(seurasiirtohakemukset huhtikuun loppuun mennessä).  
Kilpailuun voivat osallistua Suomen kansalaiset ja maassamme vakinaisesti asuvat muun maan 
kansalaiset, jotka ovat STL:n jäsenseuran jäseniä. Pelaajat saavat osallistua ainoastaan omaa 
sukupuolta edustavaan luokkaan. 
 

mailto:fclabamba@hotmail.com


 

Hinta: 150e/joukkue 
 
Ilmoittautuminen: 
Kaikkien joukkueiden tulee ilmoittautua kilpailunjohtajalle viimeistään 7.8.2020. Seuran edustaja 
ilmoittaa joukkueen. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostilla kilpailunjohtajalle. 
Ilmoittautumisessa tulee olla: joukkueen seura (numerolla eroteltava, jos seurasta useampi 
joukkue, esim. GT, GT2 jne), vähintään kolme pelaajaa, kapteeni/yhteyshenkilö (nimi, sähköposti ja 
puhelinnumero). Samalla on ilmoitettava laskutusosoite osallistumismaksua varten. Järjestävä 
seura laskuttaa maksut. 
Toivomme, että pelaajat osallistuvat kilpailuun valmentajan (kapteenin) johdolla ryhmänä. 
 
Ohjelma ja alustava aikataulu: 
pe 21.8. klo 9 kaikkien joukkueiden yhteinen aloitus/avajaiset 
pe 21.8. klo 9.15-10.15 kaikille pelaajille ja kapteeneille tuomarikoulutus 
pe 21.8. klo 10.30 ottelut alkavat.  
pe 21.8. ja la 22.8. joukkueiden välinen frisbeegolf kilpailu 
pe 21.8. n klo 18 valmentajien koulutustilaisuus 
ma 24.8. varapäivä jos sade sotkee aikatauluja 
 
Valmentajien koulutustilaisuus: 
Järjestämme perjantaina valmentajille koulutustilaisuuden. Tilaisuudessa käydään läpi tenniksen 
kansainvälisiä vaatimuksia nuorten eri ikävaiheissa. Vaatimuksia verrataan päivän aikana nähtyihin 
otteluihin. Tilaisuudessa jaetaan myös materiaalia harjoitus- ja kilpailumääristä kansainvälisessä 
tenniksessä eri ikävaiheissa. 
  
Tilaisuus järjestetään n. klo 18.00 otteluiden päättymisen jälkeen. Tilaisuuden vetävät Tennisliiton 
valmennus- ja koulutusvastaava Harri Suutarinen sekä Tennisliiton kansainvälinen konsultti Hvorje 
Zmajik Kroatiasta. Tilaisuus on maksuton. 
 
Otteluiden tuomitseminen: 
Kilpailussa pilotoidaan sitä, että kaikki pelaajat toimivat tuomareina. Jokaisen joukkueen jäsen 
sitoutuu kilpailussa tähän. Kaikissa otteluissa on siis tuomari. 
Tuomarointivastuut määritellään otteluohjelman yhteydessä.  
Toivomme, että joukkueiden kapteenit tukevat junioreita myös tuomarointitehtävissä, jotta 
kokemuksesta muodostuu pelaajille positiivinen. 
 
Pelitapa: 
Luokat pelataan joko cup- tai lohkosysteemillä. Lohkoja käytetään, jos ilmoittautuneita joukkueita 
on 3-4. 
Kaikissa luokissa (mikäli cup-kaavio) pelataan jatkosarja, johon osallistuvat kaikki ko. luokan 1. 
kierroksen ottelun hävinneet joukkueet. WO lasketaan otteluksi. 
Yksi ottelu muodostuu kahdesta kaksinpelistä ja yhdestä nelinpelistä. Ensimmäisessä kaksinpelissä 

pelaavat joukkueiden ykköspelaajat ja toisessa joukkueiden kakkospelaajat. Kaksinpelien jälkeen 

pelataan nelinpeli. Jos ottelun tilanne on kaksinpelien jälkeen 2-0, voidaan cup-systeemillä 

pelattaessa nelinpeli jättää pelaamatta. 

 

2. TYKKIMÄKI KILPAILUSARJAT SISÄKAUDELLA 2020-2021 



 

 

Tykkimäki Team Tour 
Tykkimäki Team Tourille (matalan kynnyksen joukkuepeleihin mini- ja miditenniksessä) voi 
ilmoittautua elokuun loppuun saakka. Rohkeasti mukaan joukkuemuotoisiin kisoihin! 
Joukkueet ilmoittautuvat Gabor Lovrolle: gabor.lovro@hyts.fi 

Lisätietoa Tykkimäki Team Tourista: http://www.tennis.fi/kilpailut/tykkimaki-mini-ja-miditennis-
tour/tykkimaki-mini-ja-midi-team-tennis/  

Tykkimäki yksilösarja 
Yksilösarjaan kaivataan vielä kisajärjestäjiä. Alla tällä hetkellä tiedossa olevat kisajärjestäjät. 
Laitathan allekirjoittaneelle viestiä mikä olette innokkaita järjestämään näitä tärkeitä mini- ja 
miditenniksen kisoja. 
Lisätietoa: https://www.tennis.fi/kilpailut/tykkimaki-mini-ja-miditennis-tour/tykkimaki-mini-ja-
miditennis-tour-yksilosarja/ 

       

 

10.10. tai 
11.10 

5.12. tai 
6.12. 

30.1. tai 
31.1 

20.2. tai 
21.2 

13.3. tai 
14.3 

17.4. tai 
18.4. 

Alue       
Pohjois-Suomi       

Itä-Suomi ja Kaakkois-Suomi 
Smash-Kotka 
(31.10)  

Smash-Kotka 
(16.1.)    

Häme ja Keski-Suomi HTS  TaTS  TaTS  
Lounais-Suomi TVS SaTS (28.11.)  TVS ÅLK SaTS (17.4.) 

Etelä-Suomi ja Pääkaupunkiseutu Sata Smash  HyTS GT 

Länsi-Suomi       

 

 
 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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