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1. KILPAILUJÄRJESTELMÄN UUDISTUS  
a. Luokkapistelaskennat 
Luokkapistelaskennat on julkaistu Ässässä. Luokkapistelaskennan kautta on pyritty aikaansaamaan 
virallisiin kilpailuihin lisää mielenkiintoa, keskustelua, ohjausta pelaamaan oikeita luokkia ja 
pelaajille konkreettista pisteiden kertymistä ja nopeampaa muutosta listoilla. Menestyminen 
arvokisoissa (Finnish Tour, JGP ja Luokkamestaruus) antaa selkeästi korkeampia pisteitä kuin 
menestyminen kansallisissa kilpailuissa. 
Kaiken kilpailutoiminnan pohjana on edelleen tasolaskenta ja siitä muodostuva tasoluettelo. 
Tasopisteitä kertyy virallisista kilpailuista, sarjatenniksestä, seurakilpailuista ja hallisarjoista. 
Tasoluettelo määrittää mihin kilpailuihin voi osallistua, kuinka sijoitetaan ja se määrää 
sarjatenniksen pelaajajärjestyksen. Tasoluettelolla ja pelaajien tasolla/sen tuomalla 
pelaajajärjestyksellä pyritään mahdollisimman oikeelliseen pelaajien järjestykseen. Tämän rinnalle 
on tuotu luokkapistelaskenta, jonka tavoitteet ovat hieman erilaiset.  
Seuraamme laskennan toimivuutta tämän vuoden ja arvioimme sen jälkeen mahdollisia 
muutostarpeita. 
 
b. Seurakilpailut ja hallisarjat 
Ässässä ylläpidettävät seurakilpailut ja hallisarjat kerryttävät 1.1.2023 alkaen pelaajille tasopisteitä. 
Näiden kilpailumuotojen määrä on Ässässä kasvussa. Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan 
seurakilpailujen ja hallisarjojen ylläpidon Ässässä ja kaipaat apuja, olethan yhteydessä 
toimisto@tennis.fi   
 
 

2. PÄIVITETYT KILPAILUMÄÄRÄYKSET 
6.3.2023 on tehty muutama päivitys kilpailumääräyksiin.  
* Liitteeseen 1 on lisätty luokkapistelaskentojen perusteet. 
* U10-kilpailemista koskien on kirjattu: 
- Fazer JGP: 10-vuotiaiden luokissa kaikki pelaajat asetetaan aloittamaan karsinnasta ja ketään ei 
sijoiteta. 
- Tennisliitto suosittelee, että 9- ja 10-vuotiaiden luokissa ei sijoiteta pelaajia. Mikäli ko luokissa 
pelataan luokan sisällä useampi erillinen pelaajien tasoon perustuva lohko tai cup-kaavio, voi 
kilpailunjohtaja halutessaan käyttää tässä perusteena ko luokan luokkapistelaskennan sen hetkistä 
tilannetta. 
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* Sisäkaudella 2022-2023 on mahdollista käyttää yleisessä sarjatenniksessä Zenniz-haasto-
ominaisuutta niillä pelipaikoilla joista Zenniz laitteiston versio 2.0 löytyy. Tällä hetkellä laitteisto on 
käytössä Talin Tenniskeskuksella, Kotkan Tennishallilla, Smash Centerissä ja Meilahden 
liikuntakeskuksella. Luethan sääntöjen kohdasta 2.15 tarkemmat ohjeet. 
Kansallisissa kilpailuissa haasto-ominaisuutta voidaan pilotoida Tennisliiton kanssa sovittaessa ko 
pelipaikoilla. 
 
Kilpailumääräykset: https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailumaaraykset/  
 

3. SEURASIIRROT 
Varsinaisen edustusseuran muutoksia ja ulkokauden 2023 yleisen sarjatenniksen edustusmuutoksia 
voi ilmoittaa 15.5. asti. Seurasiirto tulee tehdä alla olevan linkin kautta. 
https://www.tennis.fi/kilpailut/pelaajille/seurasiirrot/  
Tennisliitto julkaisee haetut siirrot 16.5. tennis.fi sivuilla. Vanhalla seuralla on 22.5. asti mahdollista 
evätä siirto esimerkiksi maksamattomien maksujen vuoksi. Mikäli estettä siirrolle ei ole, vanhan 
seuran ei tarvitse erikseen hyväksyä siirtoa. Uudet edustukset merkitään Ässään pelaajatietoihin 
23.5.  
 

4. JUNIOREIDEN SM-LIIGACUP - KOKOA JOUKKUE JA ILMOITAUDU MUKAAN! 
Junioreiden suosittu joukkuekilpailu pelataan Vierumäellä 11- ja 13-vuotiaiden osalta to-su 25.-
28.5. ja 15-vuotiaiden sarjat pelataan pe-su 26.-28.5. 
Kilpailemisen ohella on luvassa iloa ja hauskuutta erilaisten aktiviteettien parissa. Joukkueet 
toimivat myös tuomareina toistensa otteluissa. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 28.4. mennessä lomakkeella: 
https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpatennis/junioreiden-sm-liigacup/  

 

5. SARJATENNIS 
a. Sisäkauden 22-23 yleinen sarjatennis 

Sarjakausi lähenee loppuun. Kaikki ottelut tulee olla pelattuna viimeistään 30.4. ja 
nousukarsinnat pelataan 12.-14.5. Nousukarsinnoista annetaan infoa viimeistään toukokuun 
alussa. 

 
b. Ulkokauden 2023 yleinen sarjatennis 

Sarjatenniksen alimmat tasot, miesten 5-divisioona ja naisten 3-divisoona, toimivat erinomaisena 
joukkuemuotoisena kilpailumuotona harrastepelaajille. Ottelut toteutetaan lähialueella ja ne 
pelataan aikapeleinä, jolloin kenttävarausten tekeminen on helppoa. Asiaa kannattaa markkinoida 
jäsenistöllenne ja koota uusia joukkueita. Lisätietoa: https://www.tennis.fi/aloita-sarjatennis/ 
Ulkokauden 2023 peliaika on 2.6.-20.8.2023. Nousu- ja putoamiskarsinnat pelataan 1.-3.9. 
Otteluohjelma pyritään julkaisemaan 26.5. mennessä. 
 
Ilmoittautuminen sarjaan alkaa Ässässä 3.4. ja päättyy 2-divisioonasta alaspäin 15.5. Edellisen 
ulkokauden joukkueet ovat lähtökohtaisesti mukana myös ulkokaudella 2023, mutta seuran 
sarjatennismanagerin pitää käydä vahvistamassa joukkueen osallistuminen sarjaan ja merkitä 
joukkueille kapteenit. Uusien joukkueiden ilmoittaminen ja vanhojen vetäytyminen 2-divisioonasta 
alaspäin tulee myös tehdä seuran sarjamanagerin toimesta Ässässä.  
 
Sivulla https://www.tennis.fi/kilpailut/sarjatennis/ulkokausi/  lisätietoa ja lomake ilmoittaa uusia 
sarjamanagereita. 
 
Sarjatennikseen liittyvät kysymykset: eliisa.lindfors@tennis.fi  
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6. KOULUTUKSIA 
a. 1-tason kilpailunjohtajakoulutus 
Aika: kevät 2023 – aika vahvistetaan mahdollisimman pian, ja ilmoitetaan: 
https://www.tennis.fi/kilpailut/kilpailunjarjestajalle/kilpailunjohtajakoulutus/  
Paikka: Webinaari, Teams, koulutus koostuu kahdesta osasta. 
Mikäli olet jo 1-tason kilpailunjohtajakoulutuksen käynyt ja haluat osallistua 2. osaan (planner 
perusteet), on koulutus ilmainen ja toimii sinulle jatkokoulutuksena. 
 
b. Tuomarikoulutus 
Uusille tuomareille 1-tason perustason tuomarikoulutus pe 5.5. klo 14-16. Koulutus järjestetään 
etäyhteyksin ja on osallistujille ilmainen. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään neljä. 
Kouluttajana toimii Erkki Viitasaari. 
Ilmoittautumiset viimeistään 27.4. toimisto@tennis.fi  
Ilmoitathan nimesi, seurasi ja sähköpostiosoitteesi. 

7. KILPAILUNJOHTAJILLE - PLANNER-VERSIO JA TÄRKEIMMÄT ASIAT 
Vuoden 2023 kilpailujen kilpailunjohtajille on lähetetty sähköpostilla ohjeet kuinka kilpailuja tulee 
nyt ylläpitää. Tässä vielä tiivistetysti tärkeimmät asiat: 
 
- Planner ohjelmasta tulee olla käytössä 27.2. päivätty versio. Versio on oikea, kun Plannerin 
etusivulla näkyy latauksen päiväyksenä/versiona 27.2.2023. Tarvittaessa lataus onnistuu: 
https://www.tournamentsoftware.com/product/download.aspx?id=16&s=2 (listasta alhaalta löytyy 
suomenkielinen versio). 
 
- Muistutamme, että ikäluokkakilpailuissa ei enää nollata sarjan max ikää. Sijoittaminen menee 
tästä huolimatta oikein (Planneriin tulee näkyviin sijaluvut ja pelaajien tasot). Luokkapistelaskenta 
ohjautuu oikeaan ikäluokkaan, kun max ikä on näkyvissä luokkien alla. 
 
- Tasoluokkiin (A, B, C, D ja E) otetaan mukaan pelaajat siten, että ensin ko luokan otsikon mukaiset 
pelaajat ilmoittautumisjärjestyksessä, ja sen jälkeen muut yhtenä ryhmänä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tämän vuoksi tasoluokissa ei Plannerista voi asettaa luokalle max 
osallistujamäärää vaan rajaus tulee ilmoittaa infokentässä.  
 
- On erittäin tärkeää, että kilpailut perustetaan ja ylläpidetään oikein Planner-ohjelmalla. Tällä on 
vaikutusta luokkapistelaskennan oikein toimimiseen. Vaiheet luokan sisällä = kun pelataan useampi 
kaavio yhdessä luokassa (esim alkulohkot + pääsarja): 
* Kaikki yhden luokan eri vaiheet tulee olla ko luokan alla, eikä sitä varten perusteta uusia luokkia - 
esim. pelattaessa jatkosarja, tulee se nimetä oikein jatkosarjaksi ja asettaa alkuperäisen luokan alle 
uutena vaiheena eikä perustaa sille uutta luokkaa. 
* Pääsarjaksi nimetään vain ne kaaviot, joista selviää ko luokan voittaja. ÄLÄ NIMEÄ 
ALKUVAIHEITA PÄÄSARJAKSI! Esim aluksi pelattavat lohkot, joista parhaat jatkavat loppukaavioon, 
tulee nimetä karsinnoiksi tai alkulohkoiksi. Loppukaavio on sitten pääsarja. 
 
- Luokkapistelaskentaan liittyen kilpailunjärjestäjien on hyvä ymmärtää, että kaikki osallistujat 
saavat kilpailusta yhden osallistumispisteen. Suurempia pisteitä kertyy pelaajille menestyksen 
mukaan vain pääsarjasta. Pisteiden kertymiseen vaikuttaa merkittävästi se kuinka monta kierrosta 
pääsarjassa pelataan. Esimerkiksi pelattaessa alkulohkot ja pääsarjana vain lohkojen parhaiden 
kesken sijoista 1-2, ei suurempia pisteitä juurikaan kerry. Tämä on hyvä ottaa huomioon peluutusta 
suunniteltaessa. Tarkempi pisteiden kertyminen löytyy kilpailumääräysten liitteestä 1. 
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Terveisin, 
Raisa Törnroos-Heinonen 
Tennisliitto, kilpailupäällikkö 

 
 
 


