
Lahden hallisarja 2022-2023 

Sarjat: naiset ja miehet

Järjestäjä: Lahden Tennis- ja Squashkeskus

Sarjavastaavat: yleinen Teemu Varpola 044-383 4339 teemu.varpola@tennishalli.net

naiset Nikke Petrola 050-3716020
miehet Jussi Kortepuro 040-1676757

Osallistumisoikeus:

Ei vaadi pelaajalisenssiä tai tennisliiton seurojen jäsenyyttä (kaikille avoin). 
Kaikkien pelaajien on oltava yli 12-vuotiaita. Miesten sarjaan voidaan sijoittaa naispelaajia jos 
järjestäjä näin parhaaksi katsoo tai pelaajan taso tennisliiton virallisessa järjestelmässä on vähintään 
NB.

Pelipaikat:
Ottelut pelataan Kispi-areenalla ja Janus-areenalla

Otteluiden määrä:
Pelaajat pyritään jakamaan 5 pelaajan lohkoihin, jolloin jokaisessa lohkossa pelaajalle tulee 
kierroksen aikana 4 ottelua.

Kierros 1 7.11.-22.12.2022
Kierros 2 3.1.-28.2.2023
Kierros 3 6.3.-7.5.2023

Otteluiden sopiminen:
Lohkon pelaajat sopivat otteluajan ja paikan keskenään. On suositeltavaa, että pelaajat sopivat 
peliajan hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä. Kenttä ja pallokustannukset jaetaan puoliksi. 
Kentän halliyhtiölle maksaa kokonaan pelaaja jonka nimissä kenttä on varattu. Pelaajat keskenään 
sopivat sitten kenttämaksun puolittamisen. Sarjassa ei ole sarjamaksua.

Pelimuoto:
Tunnin aikapeli, jonka voittaa se, joka saa kerättyä enemmän geimejä. Ottelu voi myös päättyä 
tasan. Tunnin aluksi käytetään 5 minuuttia lämmittelyyn ja sen jälkeen aloitetaan pelaaminen. 
Ajastetaan puhelin hälyyttämään 5 minuuttia ennen kenttävarauksen loppumista ja hälytyksen 
soidessa kesken oleva game pelataan loppuun. Gamet pelataan ilman etuja eli ns. no add sääntö 
jossa vastaanottaja valitsee ruudun johon ratkaiseva piste pelataan.

Pallot:
Naisten sarjassa alimmat lohkot pelataan vihreäpisteisillä palloilla. Järjestäjä päättää käytettävän 
pallon kussakin naisten sarjan lohkossa. Miehet pelaavat kaikki lohkot tavallisilla palloilla. 
Käytettävien pallojen pitää olla uusia tai uusia vastaavia.

Ottelusta saatavat pisteet:
Voittaja saa 2 pistettä, tasapelistä kumpikin saa yhden pisteen ja häviöstä 0 pistettä. Pelaamatta 
jääneestä ottelusta ei saa kumpikaan pisteitä. Pelaajat merkitsevät itse tuloksen käytettävään 
järjestelmään. Tuloksen merkitsee otteluohjelmassa ensin mainittu pelaaja viimeistään 24 tuntia 
ottelun jälkeen.
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Lohkojako:
Sarja pyritään pelaamaan 5 pelaajan lohkoissa (ilmoittautuneiden pelaajien määrä voi muuttaa tätä).
Kunkin lohkon sisällä pelataan kerran jokaista vastaan. Lohkon voittaja ja mahdollisesti toiseksi 
tullut nousevat ylöspäin. Lohkon viimeinen ja mahdollisesti toiseksi viimeinen tippuvat alaspäin 
lohkoissa. Nousut ja putoamiset määritellään aina ennen jokaisen kierroksen alkua lohkokohtaisesti 
kun nähdään lohkojen koot sekä pelaajamäärät.

Lohkon järjestys:
Saman lohkon usean pelaajan päätyessä samaan pistemäärään ratkaisee sijoituksen voitettujen ja 
hävittyjen pelien erotus. Pelaaja, jolla tämä luku on suurempi, sijoittuu paremmin. Jos tilanne on 
edelleen tasan, otetaan huomioon keskinäisen ottelun tulos. Jos tämäkin on tasan, enemmän lohkon 
otteluissa pelejä (geimit) voittanut, sijoittuu paremmin. Näidenkin ollessa tasan, arpa ratkaisee 
paremmuuden.

Muuta:
Jokaisella pelaajalla on vastuu pelien järjestämisestä. Jos pelaaja ei useasta yrityksestä huolimatta 
ole saanut vastustajaa kentälle, on peliä aktiivisesti järjestämään pyrkinyt pelaaja oikeutettu 
luovutukseen, jonka tulos merkitään: wo 6-0. Sarjaan ilmoittautueassa kannattaa muistaa, että 
peliaikojen suhteen täytyy löytyä joustoa (esim. viikonloput ja myöhäiset arki-illat).
Järjestäjä tekee päätöksen epäselvissä tilanteissa.

Lohkoja muodostetaan lisää pelikauden aikana kierrosten välissä sitä mukaa kun uusia pelaajia 
ilmoittautuu. Eli kesken sisäkauden voi siis hypätä sarjaan mukaan. Pelaajan pitää myös ilmoittaa 
sarjan vastaavalle jos hän jostain syystä haluaa jäädä sarjasta pois pelikierroksen päätyttyä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin sekä lohkoissa pelaajamuutoksiin ottaessaan
uusia pelaajia sarjaan ja poisjääntien tilalle.


