
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokakuu 2020 
 
OHJE KANSALLISEEN KILPAILUHAKUUN (kilpailut ajalle 1.1.-31.12.2021) 
 

Uudistettu hakuaikataulu: 
Kisahakua on uudistettu seurojen toiveesta. Kilpailut on nyt mahdollista hakea koko vuodelle 2021. 
Hakuajan (5.-15.10.2020) jälkeen otetaan käyttöön käytäntö, jossa kilpailuhakemuksia voi kirjata Ässään 
koko ajan. Hakemukset käsitellään Tennisliitossa parillisten kuukausien ensimmäinen arkipäivä. Mikäli 
seura haluaa tästä aikataulusta poikkeavaa nopeampaa käsittelyä, peritään käsittelymaksuna 100e/kilpailu. 
 
Hakeminen: 
Ässään on nyt kirjattu kaikki arvokilpailut ja kansalliset kisasarjat (Luokkamestaruus, 9v Miditour, Tykkimäki 
yksilösarja).  
Muiden kansallisten kilpailujen haku tapahtuu Ässän hakuikkunan kautta 5.-15.10.2020.  
Sivulle www.tennisassa.fi kirjaudutaan omilla Ässä-tunnuksilla. Hakemuksia voivat tehdä hakuikkunan 
kautta ne henkilöt, joilla on omiin käyttäjätunnuksiin lisätty kilpailun ylläpito-oikeudet. Mikäli sinulta 
puuttuvat oikeudet, olethan yhteydessä Tennisliiton toimistoon.  
 
Kisajärjestäjiä puuttuu seuraavista kilpailuista: 
Finnish Tour 
Finnish Tour 2. 26.-28.3.  
 
Luokkamestaruussarja  
1. osakilpailu 5.-7.2. E-luokka  
2. osakilpailu + SM 26.-29.3. E-luokka  
5. osakilpailu 10.-12.9. B- ja C-luokat  
6. osakilpailu 29.-31.10. B- ja C-luokat  
 
Suositeltavia kisamuotoja: 
Yhtenä strategisena kilpailutoiminnan tavoitteena on lisätä modernien pelitapojen määrää perinteisten 
kisojen lisäksi. Pyydänkin teitä avoimin mielin pohtimaan mahdollisuutta järjestää esimerkiksi näitä pelaajia 
kiinnostavia kilpailuja/pelitapoja: 

- Päiväkilpailut (esim. MC cup-kaaviona yhteen tai kahteen suuntaan, lyhennetyt ottelut) 

- Tason mukaan jaetut luokat (Esim P11 osallistujat jaetaan kahteen eri kaavioon tason perusteella. 

Molemmista tulee voittajat. Näin saadaan tasollisesti mielekkäämpiä otteluita.) 
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- Luokkia E, D, C, B ja A voidaan rajata lisäksi iän mukaan (esim. MC40 -> luokkaan saa osallistua vain 

40-vuotiaat tai vanhemmat miehet C-luokasta tai alempaa) 

- Mikäli otteluita lyhennetään, on toimivia muotoja mm. 

o mahdollinen kolmas erä tie break kymmeneen 

o no add ja lisäksi mahdollinen kolmas erä tie break kymmeneen 

o Fast 4 pelitapa (kannattaa tarjota vähintään kaksi ottelua/pelaaja) 

Lisäksi muistuttaisin, että arkipäiviin tai -iltoihin kannattaa mahdollisuuksien mukaan hakea kisatapahtumia 
rajatulle määrälle pelaajia (esim. päivällä kohderyhmänä seniorit tai opiskelijat, illalla aikuisten 
harrasteluokat kuten naisten 4-pelitapahtuma).  
Junioreiden osalta suositellaan järjestämään myös erilaisiin palloihin sidottuja luokkia, esimerkiksi P11green 
(11-vuotiaat ja nuoremmat pelaavat vihreäpistepallolla). Näin eritasoiset nuoremmat pelaajat saavat 
tasolleen sopivia otteluita ja kiinnostuvat kilpailutoiminnasta. 
 
Muistakaa kirjata poikkeavat pelitavat/lyhennetyt pelitavat kisakutsuun! 

Kilpailutoimikunta on päättänyt seuraavat rajoitteet kilpailuhakuun: 
- Sarjatennisviikonloput: saa järjestää junioriluokkia ja aikuisten luokista C, D ja E. 
- Luokkamestaruussarja: ei myönnetä kilpailuja samoille luokille. Sallittuja ovat luokat esimerkiksi mallia B3. 
- Finnish Tour: päällekkäin voi järjestää korkeintaan A3-luokan kilpailuja.  
- Tennisliigan pääviikonloput: päällekkäin voi järjestää korkeintaan A3-luokan kilpailuja.  
- 9v Miditourin kanssa ei päällekkäin 9v luokkia, Tykkimäen yksilösarjan kanssa ei päällekkäin mini- tai 
miditennistä 

Kaikissa virallisissa kansallisissa kilpailuissa tulee olla kilpailunjohtaja, jonka viimeisin 
kilpailunjohtajakoulutus on käyty viiden vuoden sisään. Rekisteri: 
https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjohtajarekisteri/  

Hakua helpottamaan on tehty liitteenä oleva excel. Siinä näkyy ajankohtineen arvokilpailut, 
Luokkamestaruussarjan osakilpailut, U10 tapahtumat, sarjatennisviikonloput, Tennisliigan ajankohdat ja 
senioreiden arvokilpailut. Toivottavasti tämä auttaa hahmottamaan mitä luokkia kannattaa mihinkin 
ajankohtaan järjestää. Lisäksi viimeiseen sarakkeeseen on kirjattu kutakin kisaviikonloppua koskevat luokat, 
joita ei ko ajankohtaan myönnetä. 

Kansallisten kilpailujen vuosikalenteri: 
Sivulle https://www.tennis.fi/kilpailut/kansalliset-kilpailut-vuonna-2021/ on koottu tiivistetysti ohjeet 
kisahakuun liittyen. Sivulta löytyy myös linkki vuosikalenteriin, jossa näkyy Tennisliiton alaiset arvokilpailut 
sekä kilpailusarjat ajankohtineen aseteltuna kolmelle eri tasolle. Sininen= taso 1, huipputennis; vihreä=taso 
2, kilpatennis; oranssi=taso 3, harrastetennis. 
 
Vuosikalenterin toivotaan helpottavan kansallisten kilpailujen hakemista/luokkien suunnittelua sekä sen 
toivotaan toimivan apuvälineenä valmentajille ja pelaajille kilpailujen valinnassa ja kilpailukalenterin 
suunnittelussa. 
 
Naisten kisaviikonloppu: 
Koemme tärkeäksi tukea naisten kilpailemista eri tasoilla. Ympärivuoden järjestettävien kilpailujen lisäksi 
kilpailutoimikunta on päättänyt rakentaa viikonlopusta 6.-7.3.2021 ”naisten kisaviikonloppua”. Seurojen 
omien intressien mukaan pyritään saamaan viikonloppuun eri tasoisia luokkia ja tapahtumia, 
minitenniksestä A-luokan kilpailuihin, unohtamatta erilaisia harrastekilpailemisen muotoja. Toivomme 
seurojen lähtevän mukaan viikonlopun rakentamiseen pohtimalla minkälainen kilpailu sopisi ko seurassa 
tyttöjen/naisten kilpailemisen tukemiseen. Näitä kilpailuja/luokkia voi hakea kilpailuhaun kautta. Niitä voi 
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täydentää myös myöhemmässä vaiheessa. Tulemme nostamaan näitä tapahtumia kootusti esiin 
viestinnässämme. 
 
 
Senioreiden SM-kilpailut: 
Kilpailujen järjestelyoikeudet on myönnetty seuraavasti: 
22.-28.2.2021 Vitoset (2-peli ja 4-peli) HVS 
8.-13.7.2021 Tasavuodet (2-peli ja 4-peli) LTC-33 
16.-22.8.2021 Vitoset (2-peli ja 4-peli) Vierumäki 
 
Järjestäjiä puuttuu edelleen: 
29.-31.1.2021 Sekanelinpeli 
27.-29.8.2021 Sekanelinpeli 
18.-24.10.2021 Tasavuodet (2-peli ja 4-peli) 
 
Milloin kisat myönnetään ja mitä sen jälkeen: 
Haettuja kilpailuja aletaan käsittelemään ja myöntämään heti hakuajan päätyttyä. Ensimmäiseksi pyritään 
myöntämään tammikuun kilpailut. Kun kilpailu on myönnetty ja julkaistu Ässään, lähettää järjestelmä 
automaattisesti kisahakemukseen merkitylle kilpailunjohtajalle ko kilpailun turnausavaimen (muotoa 
TENFIN-1234). Laittakaa tämä tieto talteen. Nykyisin turnausavain näkyy kilpailunjohtajalle järjestelmään 
kirjautuneena myös kilpailukutsun etusivulla.  
Muistakaa merkitä kunkin luokan kohdalle osallistumismaksun suuruus sekä maksutavaksi Paytrail mikäli 
haluatte kerätä osallistumismaksut Ässän kautta. 
 
Kilpailunjohtajan toiminta kilpailupaikalla: 
Kilpailutoimikunta haluaa muistuttaa, että kilpailunjohtajien aktiivinen ote kilpailupaikoilla on erittäin 
tärkeää. Positiivinen ilmapiiri pelipaikalla, pelaajien auttaminen ja mahdollisiin rikkeisiin varhaisessa 
vaiheessa puuttuminen saavat aikaan turvallisen ja positiivisen kilpailukokemuksen. On tärkeää, että 
kilpailunjohtajat puuttuvat mahdollisiin ongelmiin heti kisapaikalla. Tarvittaessa käytetään 
pisterangaistusjärjestelmää.  
 
Kuinka kilpaileminen aloitetaan ja mistä lisätietoa: 
Uusien pelaajien voi olla vaikea tietää minkälaisia kilpailuja on tarjolla, mihin luokkiin kannattaa kilpauran 
alkaessa osallistua tai miten pitää toimia, jotta ilmoittautuminen kilpailuun onnistuu Ässän kautta. Sivulta 
https://www.tennis.fi/kilpailut/ohjeita-kilpailemiseen/  löytyy tähän ohje. Seuran verkkosivuille kannattaa 
laittaa tämä linkki. Tietoa kannattaa jakaa myös esimerkiksi kaikille uusille seuran jäsenille ja 
juniorivalmennuksessa oleville. 
 
 
Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 
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