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 Joukkuetenniksen säännöt 2017-2018 
 

Sarjan kuvaus & yleiset säännöt: 

Joukkueet on jaettu neljään eri divisioonaan. Kaikissa divareissa pelataan kolminkertainen sarja. 

Kauden päätyttyä 1-div voittajajoukkue on Kortteliliigan Joukkuetennismestari kaudella 2017 - 2018. 

  

Ottelut pelataan 4-pelinä joukkueiden omilla vuoroilla. Kotijoukkue vastaa aina kenttämaksusta ja 

palloista. Vierasjoukkueella on oikeus vaihtaa pallot parempiin jos liian kuluneita tarjotaan. Sarjan 

päätöskierros pelataan La 12.5.2018. 

 

1-div viimeinen joukkue karsii 2-div voittajan kanssa putoamisesta/noususta. 2-div kaksi viimeistä 

joukkuetta putoaa suoraan 3-divariin ja 3-div kaksi parasta nousee 2-divariin. Samoin 3-div kaksi 

viimeistä joukkuetta putoaa 4-divariin ja 4-div kaksi parasta nousee 3-divariin. Uudet joukkueet 4-

divariin, perustellut poikkeukset ainoastaan Jaoston päätöksellä. 

 

Karsinta: 

Karsinta 1- ja 2- divareiden välillä suoritetaan 3 viikon kuluessa kauden päätöskierroksesta. 

Karsintaottelut pelataan ottelu per vko tahtiin tai nopeammin, mikäli joukkueet näin sopivat. Ensin 

pelataan kaksi ottelua ja pisteiden ollessa tasan pelataan vielä kolmas ottelu. Kolmas ottelu pelataan 

ratkaisuun saakka. Kaksi ensimmäistä tai toinen niistä voi siis päättyä tasan. Ottelut pelataan 1-div 

tasoitusrajoilla, mutta siten, että samaa pelaajaa saa käyttää vain kerran karsintojen aikana. 

Karsijajoukkueet järjestävät itse pallot sekä kentät ja maksavat ne puoliksi. Karsintaotteluiden tulos ja 

pelaajatiedot Jaoston sähköpostiin aina välittömästi ottelun jälkeen. 

  

Ottelun siirtäminen esteen vuoksi: 

Ottelun saa siirtää vastustajan suostumuksella, mutta ottelu on kuitenkin pelattava viikon (+/-) sisällä 

otteluohjelmaan merkitystä ajankohdasta. Pelaamatta jäänyt ottelu merkitään WO tuloksella 8-0. 

 

Ottelun säännöt: 

Ottelut pelataan 4-peleinä ja aikapelinä. Pallotteluaika on 10 minuuttia ja peliaika on 45 min. 

Suositus: laittakaa jo ennen kentälle menoa äänekäs hälytys/herätys kännykkään soimaan 5 min 

ennen pelitunnin loppua. Joka tapauksessa peliaika päättyy 5 vaille, riippumatta siitä kauanko 

joukkueet tarkalleen ottaen lämmittelevät ja missä kohtaa itse ottelu varsinaisesti alkaa. 

 

Ottelun ollessa tasan tai vähintään kahden gamen erolla toisen eduksi peliajan päättyessä ottelu 

loppuu tähän tilanteeseen. Ottelu ei voi päättyä yhden gamen eroon. Jos tilanne on peliajan 

päättyessä esim. 7-6, pelataan vielä tasoittava game (5 min pelivara tunnissa). Tasoittava game 

jatketaan loppuun vaikka peliaika päättyisikin. Käyttäkää siis hälytystä epäselvyyksien välttämiseksi. 

Kun tilanne on esim. 6-5 ja 15-15 kun peliaika päättyy (kello pirahtaa), niin kyseinen game pelataan 

loppuun siitä tilanteesta mihin se jäi. Pelin keskeyttänyt (pirahduksen aikana pelissä/ilmassa 

mahdollisesti ollut) pallo pelataan uudestaan ja em. gamea jatketaan tilanteesta 15-15. 

 

Noudatamme tenniksen sääntöjä jalkavirheidenkin osalta, joten niihin on oikeus puuttua. Pelaajat ja 

vain kentällä olevat pelaajat tuomitsevat ottelun. Katsomosta tai kentän ulkopuolelta ei siis kysytä, 

eikä sieltä puututa pelin kulkuun. Jaosto käsittelee muut mahdolliset sääntörikkomukset sekä 

kontrolloi toteutuneet peluutukset kauden päättyessä. Korostamme myös että Liigahengen vastaiseen 

toimintaan tullaan puuttumaan, varsinkin aiheettomissa ja perusteettomissa ottelusiirroissa. 
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Pelaajat & pelaajasiirrot: 

Joukkueeseen pitää kuulua vähintään 6 pelaajaa ja enintään 10. Uusia pelaajia voidaan ottaa 

31.12.2017 saakka. Jos pelaaja ei ole pelannut yhtään ottelua 31.12. mennessä, hän saa vaihtaa 

joukkuetta. Uudet pelaajat on ilmoitettava aina jaostolle. Ennen jaoston myöntämää edustusoikeutta 

pelaajalla ei ole liigaotteluissa mitään asiaa kentälle. 

 

Pelaajien tasoitukset: 

Jaosto antaa pelaajille tasoituksen. Tasoitukset ovat 0, 1, 2, 3 ja 4. Tasoituksia 5+ ei ylläpidetä vaan 

ne merkitään ”-”. Viiva on laskennalliselta arvoltaan ”5”. 

 

Peluutus: 

1-divarissa kentällä olevien pelaajien yhteenlaskettu tasoitus on oltava aina vähintään 4 tai enemmän, 

2-divarissa vähintään 5, 3-divarissa vähintään 6 ja 4-divarissa vähintään 7. Tasoituksella 0 oleva 

pelaaja saa pelata ainoastaan 1-divarissa, tasoituksella 1 vain 1- ja 2-divareissa. Kaikki muut 

tasoitukset vapaasti divareissa 1-4.  

 

Kaikissa divareissa jokaisen pelaajan on pelattava vähintään 3 ottelua. Pelaajat tasoituksella 0-1 

saavat pelata korkeintaan 7 ottelua kauden aikana. Tasoituksella 2 saa pelata puolet joukkueensa 

peleistä 1-divarissa, muissa divareissa korkeintaan 7 ottelua. Kaikki muut tasoitukset kaikissa 

divareissa korkeintaan puolet joukkueensa otteluista. Sama pari saa pelata vain kerran samaa 

joukkuetta vastaan. 

 

Tulospalvelu: 

Kaikista otteluista täytetään ottelukortti. Joukkueet laittavat omien pelaajiensa nimet sekä tasoitukset 

korttiin. Kotijoukkue palauttaa ottelukortin Kispin aulan postilaatikkoon viikon sisällä ottelun 

päättymisestä. Ottelukortista on ilmettävä pelaajien nimien, tasoituksien ja lopputuloksen lisäksi 

ehdottomasti ottelunumero. 

 

Mikäli jokin em. tieto puuttuu ottelukortista, tulos merkitään järjestelmään 0-100 kotijoukkueen 

tappioksi, kunnes täydellinen ottelukortti on toimitettu Liigalle tai Tennisjaostolle. 

 

Mikäli sarjan päätyttyä useampi joukkue on samoissa pisteissä, ratkaistaan sijoitus seuraavasti: 

1) geimien erotus, 2) saadut geimit, 3) keskinäisten otteluiden isot pisteet, 4) Keskinäiset gamet.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Tulospalvelu, laji-info & kontaktit: Kortteliliiga.net > Tennis 

http://www.kortteliliiga.net/index.php/lajit/tennis

