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Yleiset säännöt & sarjan kuvaus:  
Kaikki joukkueet pelaavat samassa divarissa. SeniorTourilla pelataan 1 -kertainen sarja, jonka jälkeen 2 -kertainen 

jatkosarja ylemmässä sekä alemmassa lohkossa. Alkusarjan 6 parasta jatkavat ylemmässä ja loput joukkueet 

alemmassa jatkolohkossa. Ylemmän jatkolohkon voittaja on Kortteliliigan SeniorTourin mestari kaudella 2022-2023. 

Kauden 2022-2023 selvitetään mahdollisuutta siirtyä divisioonarakenteeseen (1D, 2D) kaudella 2023 – 2024. 
 

Ottelut pelataan Kisapuiston tennishallissa keskiviikkoisin aamupäivällä ja ottelun pelaajat vastaavat yhdessä aina 

kenttämaksuista. Kotijoukkue järjestää pallot, mutta vierasjoukkueella on oikeus vaihtaa pallot parempiin, jos liian 

kuluneita tarjotaan.  
 

Ottelun säännöt & ottelun siirtäminen esteen vuoksi: 
Ottelun saa siirtää vastustajan suostumuksella, mutta se on kuitenkin pelattava viikon (+/-) sisällä otteluohjelmaan 

merkitystä ajankohdasta. Siirtoa pyytänyt joukkue maksaa kentän ja hoitaa pallot, riippumatta siitä kumpi on kotijoukkue 

ja missä pelataan. Pelaamatta jäänyt ottelu merkitään WO tuloksella 8-0. Ottelut pelataan 4-peleinä ja aikapelinä. 

Otteluaika on 55 minuuttia sisältäen alkupallottelun. Suositus: laittakaa heti tunnin alussa hälytys/herätys kännykkään 

5 min vaille tunnin loppu. Peliaika siis päättyy 5 min ennen tunnin loppua. 
 

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 pelataan ”no ad” säännöllä ja jatketaan aina loppuun vaikka 

peliaika päättyisikin. ”No ad” säännöllä pelattaessa pelin ollessa 40-40, seuraava syöttö ratkaisee pelin ja vastaanottava 

joukkue saa valita kumpi pelaajista ottaa syötön vastaan. Käyttäkää siis kelloa/ajastinta epäselvyyksien välttämiseksi. 

Kun tilanne on esim. 6-5 ja 15-15 kun peliaika päättyy (ajastin 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 ja vain kentällä olevat pelaajat tuomitsevat ottelun yhdessä. Katsomosta tai kentän 

ulkopuolelta ei siis kysytä, eikä sieltä kommentoida tai puututa pelin kulkuun tai sen tuomioihin. Jaosto käsittelee muut 

mahdolliset sääntörikkomukset viimeistään kauden päättyessä. Kannustamme kaikkia Liigahenkiseen pelaamiseen. 
 

Pelaajat & pelaajasiirrot:  
Kukin joukkue pelaa sarjakauden aikana 20-24 ottelua (alkusarja + loppusarja). Suositeltava pelaajamäärä on 4-8 

pelaajaa. Pelaaja saa pelata vain yhdessä Senior Tour joukkueessa kauden aikana (Senior Tourin pelaaja saa myöskin 

pelata yhdessä Joukkuetennissarjan joukkueessa).   Jos pelaaja ei ole vielä pelannut yhtään ottelua, hän saa vaihtaa 

joukkuetta em. siirtorajaan asti. Uusia pelaajia voidaan ottaa joukkueeseen 31.12.2022 saakka Uudet pelaajat on 

ilmoitettava aina jaostolle. Ennen jaoston myöntämää edustusoikeutta pelaajalla ei ole liigaotteluissa mitään asiaa 

kentälle. 
 

Pelaajien tasoitukset: 
SeniorTourilla ei käytetä tasoituksia. Ainoa rajoitus on ikä: pelaajan tulee täyttää 60 vuotta kauden aikana eli viimeistään 

20.5.2023. Tätä nuoremmat pelaajat eivät ole oikeutettuja SeniorTourille. 
 

Peluutus & tulospalvelu:  
Joukkueen kaikkien pelaajien on pelattava vähintään kaksi (2) peliä alkusarjassa. Maksimimäärää ei ole rajoitettu alku 

- eikä loppusarjassa ja saman parin pelimäärää ei ole rajoitettu kummassakaan sarjassa. Otteluiden tulokset 

raportoidaan Kortteliliigan tulospalvelujärjestelmään. Kotijoukkue vastaa tuloksen lähettämisestä Liigalle. 
 

Tulkinta tasapisteissä: 

Mikäli sarjan päätteeksi useampi joukkue on samoissa pisteissä, ratkaistaan sijoitus seuraavasti; 
1) geimien erotus, 2) saadut geimit, 3) keskinäisten otteluiden isot pisteet, 4) Keskinäiset gamet.   

 

Tulospalvelu, info & kontaktit: Korttelitennis.net 
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