
OHJEITA TENNISLIITON KILPAILUMATKOILLE 
 

 
 

 

 

1. Kilpailumatkat toteutetaan maajoukkuekalenterin mukaan. Maajoukkuekalenteria 

päivitetään vähintään noin kerran kuukaudessa. Tennisliiton toimiston tai valmentajan tekemät 

matkavaraukset tehdään lähtökohtaisesti heti kilpailusta vetäytymisen takarajan jälkeen. 

Olettehan yhteydessä matkan vastuulliseen valmentajaan (ilmoitettu maajoukkuekalenterissa) 

kiinnostuksestasi osallistua matkalle sekä matkavarauksista viimeistään kilpailun 

ilmoittautumisen takarajaan mennessä. Huomioittehan, että esimerkiksi koronavirustilanteen 

takia matkaohjelmaan saattaa tulla muutoksia aivan viime hetkilläkin.  

 

2. Matkan minimikoko on lähtökohtaisesti 2-4 pelaajaa. Yhden pelaajan matkoja voidaan 

toteuttaa tapauskohtaisesti myös kilpailuihin, jotka sisältävät hospitalityn pelaajalle ja 

valmentajalle.   

 

3. Matkan maksimikoko on 4-6 pelaajaa per valmentaja. Matkalle voi lähteä kuka tahansa 

pelaaja, joka pääsee rankingin puolesta mukaan kilpailuun. Valmentajan osallistuminen 

karsintoihin päätetään kilpailukohtaisesti. Lähtökohtaisesti matkat toteutetaan vain pääsarjaan.  

 

4. Ennen matkaa matkan vastuullinen valmentaja tai Tennisliiton henkilöstö on yhteydessä 

osallistujan vanhempiin ja/tai henkilökohtaiseen valmentajaan matkan tarkemmista 

järjestelyistä. Matkajärjestelyt pyritään käynnistämään, kun ilmoittautumislistat on julkaistu. 

Lisätietoa matkan toteutuksesta antaa ensisijaisesti matkan vastuullinen valmentaja.  

 

5. Matkan aikana valmentaja matkustaa kilpailupaikalle yhdessä ensimmäisenä aloittavien 

pelaajien kanssa ja on paikalla siihen asti, kunnes viimeinen matkalle osallistuva pelaaja tippuu 

turnauksesta. Pelaajat voivat lähteä kisapaikalta tai saapua kilpailupaikalle myös itsekseen. 

Tällöin vastuu on vanhemmilla / pelaajalla itsellään. Valmentaja huolehtii matkalla otteluiden 

seuraamisen ohella myös harjoitusten järjestämisestä ja koulutehtävien sovittamisesta 

päiväohjelmaan. Tärkeissä asioissa valmentajaa voi tavoitella puhelimitse, mutta muuten 

pyritään takaamaan valmentajille optimaalinen työrauha matkan aikana.  

 

6. Matkan jälkeen valmentaja antaa henkilökohtaiset palautteet 

pelaajan henkilökohtaiselle valmentajalle. Tennisliiton toimistolta lähetetään laskut matkasta  

 

 

 

 



7. Maajoukkuematkoille osallistuvat vain kilpailuun 

osallistuvat pelaajat ja nimetyt valmentajat. Tämä koskee 12-18-vuotiaiden arvokilpailuja sekä 

yli 12-vuotiaiden kansainvälisiä kilpailumatkoja. 12-vuotiaiden TE-kilpailumatkojen osalta 

vanhemman tai henkilökohtaisen valmentajan osallistumista matkalle käsitellään 

tapauskohtaisesti ja toteutuessaan kilpailumatkalla toimitaan maajoukkuevalmentajan kanssa 

yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti.   
 
8. Tutustu Tennis Europen ja ITF:n sääntöihin  

 

9. Tennisliiton järjestämien kilpailumatkojen kustannukset: 

 

Tennis Europe Kilpailut U12/U14/U16  

• pelaajat jakavat valmentajan matka- ja majoituskustannukset niiltä päiviltä, kun 

osallistuvat kilpailumatkalle. Mitä enemmän osallistuvia pelaajia, sitä pienemmät 

kustannukset 

• Tennisliitto vastaa valmentajan palkkakustannuksista ja päivärahoista 

• pelaajat vastaavat matkan aikana aiheutuvista henkilökohtaisista kustannuksista ml. 

matkat, majoitukset, ruokailut, kilpailumaksut, matkavakuutukset jne.  

• Huom! Tennis Europen Super- ja 1.-2.kategorian on tarjolla hospitality joko osalle tai 

kaikille pääsarjan pelaajille sekä yhdelle valmentajalle. Hospitality ilmoitetaan 

kilpailukutsussa. Tämä voi laskea matkan kustannuksia verrattuna alemman tason 

kilpailuihin. Valmentajan nimeää Tennisliitto.  

 

ITF-kilpailut U18  

 

• pelaajat jakavat valmentajan matka-, ja majoituskustannukset niiltä päiviltä, kun 

osallistuvat kilpailumatkalle. Mitä enemmän osallistuvia pelaajia, sitä pienemmät 

kustannukset 

• Tennisliitto vastaa valmentajan palkkakustannuksista ja päivärahoista 

• pelaajat vastaavat matkan aikana aiheutuvista henkilökohtaisista kustannuksista ml. 

matkat, majoitukset, ruokailut, kilpailumaksut, matkavakuutukset jne.  

• Huom! Grade A-2 sekä 3 -tason puolivälieristä alkaen, on hospitality pääsarjan pelaajille 

ja yhdelle valmentajille. Tämä voi laskea matkan kustannuksia verrattuna Grade 4-5 -

tason kilpailuihin. Hospitality ilmoitetaan kilpailukutsussa. Valmentajan nimeää 

Tennisliitto.  

 

Joukkuemuotoiset EM-kilpailut, Winter ja Summer Cup  

• pelaajat vastaavat matkan aikana aiheutuvista henkilökohtaisista kustannuksista ml. 

matkat ja matkavakuutukset 

• majoitus, ruokailu, osallistumismaksu ja valmentajan kustannukset kuuluvat matkaan  

 

Henkilökohtaiset EM-kilpailut  

• Tennisliitto vastaa valmentajan palkkakustannuksista ja päivärajoiset 

• pelaajien henkilökohtaiset matkustuskustannukset perustuvat kansainväliseen 

rankingiin:  

o 14v. TE TOP-50 ei kustannuksia, TE TOP 51-120 50% omista kuluista, muut 

vastaavat itse henkilökohtaisista kuluista  

o 16v. ITF TOP-300 ei kustannuksia, muut vastaavat itse henkilökohtaisista 

kuluista  

https://www.tenniseurope.org/page/16456/Rules-and-Regulations
https://www.itftennis.com/en/about-us/organisation/publications-and-resources/info-for-players/


o 18v. ITF TOP-50 ei kustannuksia, TOP 51-100 50% omista kustannuksista, muut 

vastaavat itse henkilökohtaisista kuluista  

 

PM-kilpailut, ystävyysottelut sekä maajoukkueleirit 

• Matkojen ja leirien kustannukset ilmoitetaan matkaa / leiriä koskevassa kutsussa 

 

11. Sitoutuminen maajoukkuetoiminnan sekä puhtaan ja reilun urheilun arvoihin 

• Urheilijan tulee sitoutua ja toimia maajoukkuetoiminnan arvojen mukaisesti 

maajoukkuetapahtumissa, kilpailuissa ja harjoituksissa 

• Eri maajoukkuetapahtumissa voi olla yleisten arvojen lisäksi myös omia joukkueen- 

tai leiriryhmän sisäisiä yhdessä sovittuja arvoja sekä pelisääntöjä 

• Jokaisen maajoukkuetoimintaan osallistuvan urheilijan, valmentajien ja henkilöstön 

jäsenen tulee suorittaa Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras -verkkokoulutukset. 

Koulutuksia suositellaan myös urheilijan vanhemmille 

  
 


