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1. KISOIHIN ILMOITTAUTUMISESTA: IPIN 

Ilmoittautuminen kilpailuihin ja kilpailuista vetäytyminen tapahtuu nykyään aina pelaajan 

henkilökohtaisen IPIN-numeron avulla (International Player Identification Number). 

IPIN-numeron saamiseksi pelaajan tulee rekisteröityä http://:ipin.itftennis.com nettisivustolla ja 

rekisteröitymisen yhteydessä maksetaan myös IPIN-vuosimaksu, jonka voi maksaa yleisimmillä 

luottokorteilla. 

Huomatkaa, että IPIN-rekisteröinti voi kestää eri syistä riippuen useita päiviä, joten huolehtikaa, 

että pelaaja on suorittanut IPIN-rekisteröinnin vähintään viikkoa ennen ensimmäiseen kisaan 

ilmoittautumista tai kisaan villillä kortilla osallistumista.  

Myös villillä kortilla kisaan osallistuvalla pelaajalla on oltava IPIN-numero, joka on luotu hyvissä 

ajoin ennen kisaa – muuten nimi ei näy ITF:n rekisterissä ja pelaajaa ei voi laittaa kaavioon! 

 

HUOM: TE (Tennis Europe) 12-, 14- tai 16 –kisoihin osallistuvan on tehtävä lisäksi IPIN-numeron 

rekisteröinti TE:n rankingsysteemiin luomalla ns. TE-account eli pelaajatili. 

Se tapahtuu osoitteessa: https://www.tenniseurope.org/member/createaccount.aspx 

Sivulta www.tenniseurope.org löytyy kaikki rekisteröintiin tarvittavat ohjeet ja linkit englanniksi. 

  

Kisaan ilmoittautuminen (Entry) ja kisasta vetäytyminen (Withdrawal): 

Kilpailuihin ilmoittautuminen pitää tapahtua IPIN numeroa käyttäen verkkosivujen 

http://:ipin.itftennis.com ja/tai http://tenniseurope.org kautta VIIMEISTÄÄN tiistaina 27 päivää 

ennen kyseisen kisaviikon maanantaita kello 14.00 GMT (=klo 16.00 Suomen aikaa) 

Vetäytymisen takaraja (Withdrawal deadline) sekä ITF- että TE-kisoihin on tiistaina 13 päivää ennen 

kyseisen kisaviikon maanantaita kello 14.00 GMT (= klo 16.00 Suomen aikaa) 

ITF-kisoissa tähän vetäytymistakarajaan asti vetäytymisen voi tehdä oman IPIN-tilin kautta 

verkossa, mutta sen jälkeen vetäydyttäessä tulee täyttää ITF:n vetäytymislomake (withdrawal form, 

joka löytyy IPIN sivuilta tai googlaamalla ”ITF Juniors withdrawal form 2022” ),  joka täytyy lähettää 



sähköpostilla SEKÄ kisan refereelle (sähköposti löytyy kisan infolomakkeesta), ETTÄ ITF:lle 

(ipin@itftennis.com) 

Pelaaja, jonka nimi on kilpailun pelaajalistalla tai karsintalistalla vetäytymistakarajan jälkeen, on 

sitoutunut pelaamaan kyseisen kisan, eikä saa osallistua mihinkään muuhun kisaan. Ainoa 

poikkeus tähän on, jos pelaaja saa villin kortin isomman kategorian kisaan. 

 Tämän jälkeisistä vetäytymisistä tai siitä, ettei ilmesty kisapaikalle ollenkaan, tulee pelaajalle 

sanktioita, jotka voivat johtaa vähintään kuukauden pelikieltoon. 

Pelaajalistat: 

Kunkin kisan pelaajat jaetaan sarjoittain kolmelle eri listalle viimeisen ilmoittautumispäivän 

mukaisessa rankingjärjestyksessä (Entry Ranking). 

• Pääsarjalista (Main Draw List), jolle valitaan ITF-kisoissa 22 ja TE-kisoissa 18 korkeimmalle 

rankattua pelaajaa (jos kyseessä on normaali 32 pelaajan kaavio – isompien kaavioiden 

pelaajamäärät löytyvät sääntökirjasta). 

• Karsintalista (Qualifying Draw List), jolle valitaan 26 seuraavaa pelaajaa. 

• ”Varallaololista” (Alternate List), jolla ovat kaikki loput kisaan ilmoittautuneet pelaajat. 

 

Kun vetäytymistakaraja on umpeutunut, ”jäädytetään” pääsarjan ja karsinnan pelaajalistat 

torstaina klo 14.00 GMT (Freeze Deadline). 

Tämän jälkeen listat eivät enää muutu, vaikka pääsarjapelaajat ilmoittavat poisjäännistä, eli 

käytännössä karsintapelaajia ei enää nosteta automaattisesti pääsarjaan, vaan heidän tulee mennä 

kisapaikalle kirjoittautumaan karsintaan (Qualifying Sign-in). 

HUOM: Jos pääsarjaan varattuja kahta SE-paikkaa ei käytetä, nostetaan karsintalistan kärjestä kaksi 

ensimmäistä sing-in:in tehnyttä pelaajaa pääsarjaan. Eli jos pelaaja on listan ensimmäisenä tai 

toisena, häntä ei automaattisesti nosteta pääsarjaan vaan hänen on siis signattava! 

Varalistan kärjessä olevia pelaajia ei myöskään enää nosteta karsintalistalle, joten heille voi aueta 

paikka karsintaan, mutta heidän ei ole ”pakko ”osallistua karsintaan. 

 Jos Freeze Deadlinen jälkeen on kuitenkin vielä tapahtunut poisjääntejä, referee ilmoittaa 

karsintasarjaan pelipaikalla ilmoittauduttaessa karsintalistan korkeimmin rankatuille pelaajille, että 

heidät siirretään pääsarjaan. 

 

 

 



Kisapaikalla ilmoittautuminen (Sign-in): 

Kisan karsintaan pitää siis myös ilmoittautua kisapaikalla henkilökohtaisesti kirjoittamalla nimensä 

kirjoittautumislistaan (Qualifying Sign-in List) karsintaa edeltävänä päivänä, kilpailukutsussa 

ilmoitettavana ajankohtana - yleensä kello 16.00 – 18.00. Silloinkin pelaajalla tulee olla voimassa 

oleva IPIN numero, joka merkitään omaan sarakkeeseensa tässä listassa. Samoin IPIN on oltava, 

vaikka pelaaja saisi villin kortin joko karsintaan tai pääsarjaan. 

 ITF-kisaan ei kukaan muu voi hoitaa karsinnan kirjautumista pelaajan puolesta - ei valmentaja, 

vanhemmat tai pelikaveri. 

Lisäys: Covid-19 säännösten mukaan kaikki sign-in:t tehdään toistaiseksi puhelimitse refereelle tai 

On-line sign-in oman Tennis Europe IPIN tilin kautta (tämä toimii vain TE-kisoissa) 

Kun ilmoittaudutaan karsintaan, varmistakaa, että pelaaja VARMASTI kirjoittaa nimensä karsinnan 

ilmoittautumislistaan. Usein kisatoimistossa maksetaan ensin kilpailumaksu, mutta sen 

maksaminen ei ole sama kuin ilmoittautuminen. 

Vain kirjautumislistaan (Qualifying Entry List) nimensä kirjoittaneiden joukosta valitaan karsinnan 

osanottajat ja jos nimi ei ole siellä, niin yleensä ei ole paljon tehtävissä. Ainoa mahdollisuus on 

tuolloin pyytää järjestäjiltä villiä korttia karsintaan, mutta varsinkin ulkomailla suomalaispelaajan 

mahdollisuudet saada villi kortti ovat hyvin vähäiset. 

Puhelimitse voi kirjautua vain siinä tapauksessa, että pelaaja pelaa vielä edellistä ITF-kisaa 

edeltävänä tai samana päivänä, kun karsintaan ilmoittautuminen tapahtuu, eikä siksi ehdi 

kisapaikalle ajoissa. Tällöin edellisen kisan refereetä täytyy pyytää soittamaan seuraavan kisan 

refereelle – itse tai pelaajan vanhemmat tai valmentaja ei voi tällaista ilmoittautumissoittoa tehdä. 

• TE-kisan karsintaan kirjautumisen voi hoitaa enintään nelijäsenisen ryhmän (National 

Squad, max. 2 tyttöä ja 2 poikaa) pelaajien mukana matkustava Tennisliiton nimeämä 

virallinen valmentaja (Official National Coach), myöskin pelattavan kisan refereen kautta 

seuraavan kisan refereelle, mikäli joku ryhmän pelaajista pelaa vielä edellisessä kisassa joko 

edeltävänä, tai samana päivänä kuin tulevan kisan kirjoittautuminen tapahtuu. 

Jos pelaaja ei mahdu mukaan karsintaan, muistuttakaa, että hän pyytää maksamansa 

kilpailumaksun takaisin.  

 

Pääsarjaan ilmoittautuminen paikan päällä (Main Draw Sign-in) 

Pääsarjaan hyväksyttyjen tulee myös ilmoittautua paikan päällä kirjoittamalla nimensä pääsarjan 

kirjautumislistaan (Main Draw Sign-in List) 

Lisäys: Covid-19 säännösten mukaan kaikki sign-in:t tehdään toistaiseksi puhelimitse refereelle tai 

On-line sign-in oman Tennis Europe IPIN tilin kautta (tämä toimii vain TE-kisoissa) 



Nelinpeliin ilmoittaudutaan yleensä päivää ennen kuin pääsarja alkaa KELLO 12:00 MENNESSÄ. 

Nelinpeliparit valitaan (villejä kortteja lukuun ottamatta) pelaajien yhteenlasketun rankingin 

perusteella ja nelinpelissä ei yleensä ole karsintasarjaa. Nelinpelin ilmoittautumiseen vaaditaan, 

että molemmat pelaajat kirjoittavat nimensä ja sen kohdalle allekirjoitukset ilmoittautumislistaan 

(Doubles Entry List). (Ei koske puhelinsignausta) 

Pääsarjaankin voi kirjoittautua puhelimitse vain siinä tapauksessa, että pelaaja pelaa vielä edellistä 

ITF- tai TE-kisaa edeltävänä tai samana päivänä, kun pääsarjaan kirjautuminen tapahtuu, eikä siksi 

ehdi kisapaikalle ajoissa. Tällöin edellisen kisan refereetä täytyy pyytää soittamaan seuraavan kisan 

refereelle. 

Jos pelaaja pelaa nelinpeliä ulkomaalaisen parin kanssa, tarkistakaa, ettei tämä ole mahdollisesti 

lupautunut pelaamaan nelinpeliä kenenkään toisen kanssa.  Tällöin vältytään siltä ikävältä 

tilanteelta, että tällainen huomataan juuri ennen ilmoittautumisajan loppua, jolloin vapaita 

nelinpelipareja ei välttämättä enää löydy. 

Jos tilanne havaitaan vasta ilmoittautumisajan umpeuduttua, joku pelaajista jää varmasti ulos 

nelinpelistä. 

 

Lucky Loser ja Alternate: 

Jos pääsarjapelaaja jää tulematta paikalle ajoissa, niin hänen tilalleen pääsarjakaavioon arvotaan 

lucky loser karsintasarjan loppuottelun häviäjien joukosta, ennen kuin pääsarja on alkanut. 

Tällöin ei tarvita ns. lucky loser sign-in:iä, vaan referee ilmoittaa pelaajille, montako lucky-loser -

paikkaa kaaviossa on. Karsintafinalistien joukosta arvotaan ensin satunnainen järjestys niille 

pelaajille, joilla on TE/ITF-ranking ja sen jälkeen arvotaan järjestys rankingittomille pelaajille (jos 

sellaisia on). 

Sen jälkeen, kun pääsarjan ensimmäinen ottelu on alkanut, sovelletaan kunakin päivänä, jolloin 

pelataan ensimmäisen kierroksen otteluita seuraavaa menettelyä: 

Refereen arpoman lucky loser -listan järjestys säilyy samana, mutta peruutuspaikkaa 

haluavan pelaajan on vahvistettava osallistumishalukkuutensa allekirjoituksellaan 

viimeistään 30 minuuttia ennen päivän ottelujärjestyksen mukaista aloitusaikaa. 

Tämä kirjautuminen tulee suorittaa uudestaan päivittäin, niin kauan kuin 

ensimmäisen kierroksen otteluita pelataan. 

Niinpä ulkokisoissa lucky loseriksi haluavan on käytävä kisatoimistossa kirjoittamassa 

nimensä listaan viimeistään klo 08.30, jos pelit on merkitty alkavaksi kello 9.00, vaikka 

sataisi kaatamalla! 

Tätä velvollisuutta ei voi hoitaa esim. jo edellisenä iltana. Jos referee jostain syystä hyväksyy 

myöhemmät ilmoittautumiset, on se sääntöjen vastaista ja siitä tulisi huomauttaa refereelle. 



Nelinpelistä poisjäävien parien tilalle valitaan vastaavalla tavalla uusia pareja ns. alternate-listalta, 

jossa ne parit, jotka ovat ilmoittautuneet, mutta eivät ole mahtuneet nelinpeliin, ovat 

paremmuusjärjestyksessä ja tähänkin listaan on allekirjoitettava viimeistään 30 min ennen päivän 

ottelujärjestyksen mukaista aloitusaikaa. 

Myös ne pelaajat, jotka ovat paikan päällä ilmoittautuneet karsintaan, mutta eivät ole mahtuneet 

siihen mukaan, voivat ilmoittautua karsinnan alternate-listalle. Tämän listan järjestys muodostuu 

ensin pelaajista rankingjärjestyksessä, ja niiden pelaajien, joilla rankingia ei ole, järjestys arvotaan. 

Karsinnan alternate-listalle tulee myös ilmoittautua viimeistään 30 minuuttia ennen ensimmäisen 

karsintapäivän aikatauluun merkittyä ottelua. 

Lucky loserin / alternate'n on oltava pelipaikalla ja pelivalmiina 5 minuutin kuluessa siitä, kun heille 

ilmoitetaan vapautuneesta paikasta kaaviossa. Jos pelaaja on lucky loser -paikan ilmetessä 

pelaamassa nelinpeliä, voidaan kaksinpeliä siirtää niin, että pelaaja voi ottaa lucky loser -paikan 

vastaan, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta viivettä aikataululle (esim. ottelu siirtyisi pimeyden takia 

seuraavalle päivälle, jolloin voittaja joutuisi pelaamaan 2 ottelua). Tällöin referee voi antaa paikan 

listan seuraavalle pelaajalle. 

Mikäli lucky loser tai alternate ei ole pelivalmiina viiden minuutin kuluessa, hänet / heidät 

siirretään listan viimeiseksi ja vapautuvalle paikalle valitaan listalta seuraava pelaaja/pari. 

 

Special Exempt -menettely (= edellisellä viikolla hyvin menestynyt karsintalistan pelaaja): 

SE-paikka (Special Exempt) koskee pelaajia, jotka ovat ilmoittautuneet turnaukseen ja ovat 

turnauksen lopullisella karsintalistalla (qualifying accemptance list).  Mikäli tällainen pelaaja on 

pelaamassa vielä edellisen viikon turnausta kaksin- tai nelinpelissä samana päivänä, kun 

karsintasarja seuravassa turnauksessa alkaa, niin hän voi hakea SE-paikkaa (SE-paikka tarkoittaa 

suoraa pääsarjaan pääsyä). 

SE-paikkaa haetaan pyytämällä refereetä olemaan yhteydessä seuraavan turnauksen refereehen 

heti, kun mahdollisuus SE-paikkaan aukeaa. Kuhunkin kaksinpelin pääsarjaan on yleensä varattu 2 

SE-paikkaa ja jos hakijoita on enemmän kuin 2, rankingjärjestys ratkaisee.  

Täten SE-paikka ei ole itsestäänselvyys, vaikka edellä mainittu pelillinen ehto täyttyisikin. Seuraavan 

viikon referee ilmoittaa, ketkä mahdollisista hakijoista saavat SE-paikan. Jos SE-paikkoja ei kisaan 

jaeta, nousevat lopullisen karsintalistan kaksi ensimmäistä SIGNANNUTTA pelaajaa pääsarjaan ja 

he saavat tästä tiedon, ennen kuin karsinnan kaavio arvotaan. 

 

 

 



 

2. KISAN JA OTTELUIDEN AIKANA 

Varmistakaa kaikki otteluihin ja kilpailuun liittyvä informaatio VAIN kilpailun refereeltä tai ITF:n 

tai TE:n viralliselta turnaussivulta! 

Ei kilpailunjohtajalta tai klubin johtajalta tai kisa-auton kuljettajalta tms. 

Kaikki virallinen tieto kisaan liittyen on kisan virallisella ilmoitustaululla, varsinkin pelijärjestys / 

aikataulu, ja sen lähistöllä on myös kisan virallinen kello, jonka mukaan kisan aikatauluja 

noudatetaan (ilmoittautumiset, lucky loserin tai wo:n julistaminen jne.) ja joka voi olla ikävästi pari 

minuuttia omaa kelloanne edellä, jos itse olette jostain syystä tulossa paikalle viime tipassa. 

Jos kysytte otteluaikoja puhelimitse, niin ainoastaan referee voi sen ilmoittaa täysin luotettavasti. 

 

 

Varautukaa virhetuomioihin 

Varsinkin otteluissa, joissa ei ole tuomaria, jotkut pelaajat tuomitsevat useimmat rajapallot 

itselleen ja ratkaisupalloissa (geimipallo, murtopallo tai eräpallo) he valitettavan usein tuomitsevat 

selvästi rajan sisäpuolelle laskeutuvan lyönnin ulos. 

Tällaisessa tilanteessa pelaajan on ehdottomasti kutsuttava referee paikalle ja yritettävä 

rauhallisesti selittää tilanne. Pelattua pistettä ei voida enää millään keinolla muuttaa, mutta 

yleensä referee jää seuraamaan peliä hetkeksi ja ainakin silloin virhetuomioiden määrä vähenee 

kummasti. 

Jos vastustajan epäilyttävät tuomiot vieläkin jatkuvat, voidaan myös pyytää refereetä asettamaan 

otteluun tuomari, tai ainakin apulaisreferee, joka seuraa pelin loppuun. 

Mikäli referee tai apulaisreferee näkee selkeän virheellisen tuomion, kyseinen piste pelataan 

ensimmäisellä kerralla uudelleen. Seuraavista virheellisistä tuomioista pelaaja menettää pisteen. 

Pelaajalle voidaan myös antaa toistuvista virhetuomioista käytösrikkeiden mukainen rangaistus 

(varoitus, pisteen menetys jne.) 

Varautukaa jalkavirheisiin 

Pelaajalle saatetaan tuomita jalkavirhe, vaikka se kentän reunalta katsoen ei näytä jalkavirheeltä. 

Tuomarin tai linjatuomarin tuomitsemaa jalkavirhettä ei voi protestoimalla perua, joten pelaajan 

ainoa keino on säilyttää maltti ja siirtyä jatkossa syöttämään selvästi (10-15 cm) taempaa kuin 

mihin on normaalisti tottunut. Tämä asia kannattaa jokaisen valmentajan opettaa pelaajilleen! 



Mikäli vastustaja tekee jatkuvasti selviä jalkavirheitä, siitä voi joku kentän ulkopuolella oleva käydä 

asiallisesti huomauttamassa refereelle, joka päättää, kuinka asia käsitellään. 

Varautukaa ”omien pelaajien ” hillittömään kannustukseen 

Monissa maissa on omien pelaajin kannustus samaa luokkaa kuin meillä jääkiekon MM-finaalissa. 

Ei pidä siis yllättyä, jos yleisö tai vastustajan kannatusjoukot tai pelaajatoverit taputtavat hurjasti 

suomalaisen virhelyönneille, kaksoisvirheille tai häiritsevät kakkossyöttöä ”yskimällä”. 

Varautukaa ”helppoihin” varoituksiin (ja yrittäkää välttää niitä!) 

Tuomariston kokemus ja näkemykset vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa.  Kevyestä 

mailanheitosta ei yleensä anneta varoitusta, mutta on maita, jossa sen saa, vaikka vain viskaisi 

mailan pelikassiin puoltenvaihtoon tullessa! Samoin kovaa huudettuna mikä tahansa Suomen 

kielen sana voi kuulostaa tuomariston korvissa kielletyltä tai pahalta sanalta paikallisella kielellä ja 

silloin on turha yrittää selittää, että ”minä vain sanoin suomeksi jotain”. 

Kaikkein typerintä on tietysti kiroilla englanniksi tai käyttää yleisesti tunnettuja espanjan- tai 

ranskan kielen ”tuhmia” sanoja, koska lähes kaikki ne tuntevat.  

Kaikista sääntörikkomuksista saa sakkopisteitä, joita lasketaan liukuvan 52 viikon jaksolla ja tähän 

liittyen pieni englannin kielen harjoitus, joka on lainaus juniorisäännöistä: 

 

Suspension points shall be recorded against a player for the following: 
 

a) Late withdrawal 

13-7 days (14:00 GMT) before Monday of Main Draw week 2 

7 days before the Monday of Main Draw week to Freeze Deadline 3 

After Freeze Deadline 4 

b) No Show/Failure to sign in at a tournament 6 

c) For first warning given 1 

d) For warning + point penalty 2 

e) For warning + point penalty + first game penalty 3 

f) For warning + point penalty + second game penalty 4 

g) For any subsequent game penalty +1 

h) Default after any of the above +1 

i) Any Default for a single violation of the Code (Immediate Default) 6 

j) Any Default for punctuality 5 

. 

Any player receiving a total of ten (10) suspension points within one 52-week period 

shall be suspended from competing in ITF Junior Circuit Tournaments for a period of 

four (4) weeks. 

Eli vetäytyminen kisoista liian myöhään tai ei ollenkaan (kohta b) tai ottelusta myöhästyminen 

(kohta j) ovat jo noin puolivälissä kohti kuukauden kilpailukieltoa!  

 



 

Varautukaa epäoikeudenmukaisuuteen 

Joissain kulttuureissa ei oikeudenmukaisuuskäsite ole samalla tasolla kuin mihin olemme 

Suomessa tottuneet. Voi olla, ettei mailanjännitys toimi toivotulla tavalla tai että parhaat 

harjoitusajat annetaan paikallisille pelaajille ja teille tarjotaan ”lepakkovuoroja”. 

Paikalliset pelaajat saavat yleensä pelata parhailla kentillä parhaaseen aikaan ja teillä voi aina olla 

aamun ensimmäinen tai illan viimeinen ottelu. 

Säännöissä on kuitenkin kirjoitettu selvästi, ettei pelaajalle, joka pelaa myöhään illalla, saa 

aikatauluttaa ottelua ennen kuin 12 tunnin päästä edellisen ottelun jälkeen. Otteluita ei tulisi 

myöskään aloittaa kello 21.00 jälkeen ja jos ottelu venyy yli kello 24.00, sitä tulee jatkaa seuraavana 

päivänä. 

 

 

Ja lopuksi: Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat pelaajat ja heidän lähipiirinsä eivät saa 

osallistua vedonlyöntiin, jossa kohteena on tennis. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. Vierumäen ITF-juniors-kisaan osallistuvan pelaajan 

isä ei voi lyödä vetoa siitä, voittaako Federer seuraavan viikon ATP-kisan. 

Vedonlyönnistä ”sisäpiiriläisenä” kiinnijääminen aiheuttaa pelaajan pitkän tai elinikäisen 

pelikiellon lisäksi todella vakavia seuraamuksia asianosaisille. 

Ja aivan lopuksi: Pelaajien ja valmentajien on hyvä lukea tenniksen säännöt kunnolla ja opetella 

huolella varsinkin pykälät 24, 25 ja 26; niiden tulkinnoista tulee otteluissa useimmin kiistoja. 


