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Tapiolan Tennis ry/ Nelinpeli- ja sekanelinpelisarjat syksy 2021 
 
Ottelut pelataan pääasiassa lauantaisin ja syyskausi 2021 käynnistyy 21.8.2021. Kaaviot löytyvät 
tämän sähköpostin liitteinä ja ne ovat myös Esport Centerin ilmoitustaululla sekä TaTe:n kotisivuilla 
(Pelitoiminta). 
 
Peliaika ja -paikka: 
Ottelut pelataan Esport Centerissä: 

➢ suurin osa otteluista pelataan lauantaisin kentällä 14 (aikavälillä 11.30-18.30). Otteluiden 
aloitusajat ovat 11.30, 13.00, 14.30 tai 16.30. 

➢ pelaajamäärämme kasvun myötä olemme ottaneet käyttöön myös muutaman perjantain 
alkuillan vuoron kentällä 13 (ajalla 16.30-18.30).  

➢ tarkista aina otteluohjelmasta oman ottelusi aika ja kenttä! 
  
Varmista aina muutama päivä ennen ottelua soittamalla tai tekstaamalla, että sekä pelikaverisi että 
vastustajasi muistavat otteluajan. Jokainen pelaaja vastaa itse, että kentällä on 4 pelaajaa.  
 
Ottelun kesto: 
Otteluiden kesto on joko 1½ tai 2 tuntia. Pyrimme maksimoimaan osakevuorojemme käytön ja 
jakamaan sen mahdollisimman tasaisesti eri lohkojen kesken. Otteluiden kestot ovat: 

➢ miesten 4-pelit:  2 h 
➢ naisten 4-pelit:  yksi peli 2 h, loput 1½ h 
➢ sekanelinpelit 1-lohko:  2 h 
➢ sekanelinpelit 2-lohko:  1½ h 
➢ sekanelinpelit 3-lohko: 1½ h 

 
Tarkista aina otteluohjelmasta kullekin ottelullenne annettu peliaika ja -paikka. Jos ottelunne kesto 
on 1½ tuntia ja tuntivarauksenne on 2 tuntia, kirjattava pistelasku lämmittelyineen on 1½ tuntia. 
 
Pistelasku: 
Pistelasku on seuraava: 

➢ ottelut pelataan ”paras viidestä erästä”-systeemillä, 
➢ jokainen voitettu peli on piste ja voitetusta erästä saa yhden ylimääräisen pisteen. Vajaaksi 

jääneestä erästä ei saa ylimääräistä pistettä, 
➢ luovutetun ottelun tulos merkitään 0-8 luovuttajan tappioksi. 

 
Pelaajat itse huolehtivat ja vastaavat otteluiden lopputuloksen merkitsemisestä Esport Centerin 
ilmoitustaululla oleviin kaavioihin: 

➢ tulos pisteinä  (esim. 6-2, 3-6, 2-4) 
➢ tulos erinä (esim. 12-13) 
➢ tulos taulukkoon  

 
Kauden lopussa laskemme sarjan tulokset siten, että ottelun voitto antaa 2 pistettä, tappio 0 
pistettä ja tasapeli antaa molemmille 1 pisteen. 
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Mikäli et pääse pelaamaan otteluohjelmassa annettuna ajankohtana: 
 
Vaihtoehtoiset toimintatavat ovat seuraavat ja niitä käytetään tässä suositeltavuusjärjestyksessä: 
 

1. kun olet estynyt, hanki itsellesi sijainen. Sijaisena voi toimia myös seuran ulkopuolinen 
pelaaja. TaTe:n kotisivuilla (Pelitoiminta) on sijaiseksi ilmoittautuneiden henkilöiden 
yhteystietoja, 

2. otteluaikojen vaihto parien kesken otteluohjelman sisällä, 
3. vara-ajat: syksyn 2021 vara-ajat ovat seuraavat edellyttäen, että halli on auki: 

➢ 14.8.2021 (11.30-18.30. Näistä ajoista ota VÄLITTÖMÄSTI yhteys Tuulamarjaan!) 

➢ 25.12.2021 (11.30-16.30) 

➢ 1.1.2022 (11.30-18.30).  

➢ vara-ajan käytöstä ole yhteydessä Tuulamarjaan. 

4. peliajan vaihto Esport Centerin/ mailapelit-osoitteen kautta. 

Sopikaa ensin vastustajanne kanssa uusi peliajankohta. Sen jälkeen tiedustelette 

Esportista vaihtomahdollisuutta ehdottamaanne uuteen ajankohtaan. Viesti tulee lähettää 

mailapelit@esport.fi-osoitteeseen.  

HUOM. 1 

Vuoroa voi vaihtaa vain yhden kerran yhtä ottelua kohti!  

HUOM. 2 

Vaihtopyyntö Esportiin tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen alkuperäistä peliajankohtaa. 

Samalla teidän pitää vapauttaa alkuperäinen peliajankohta Esportiin myytäväksi eteenpäin.  

HUOM. 3 

1,5 tunnin peliaikojen osalta voi vaihtaa vain tunnin (klo 11:30-12:30 tai 13:30-14:30) ja jos 

haluaa pelata 1,5-2 h, niin toisen tunnin joutuu maksamaan itse.  

2 tunnin peliajan voi vaihtaa kokonaisuudessaan. 

 

Käytä sähköpostia mailapelit@esport.fi ja laskutuksen seuraamiseksi laita sähköpostin 

kopion saajiksi myös tuulam.huisman@gmail.com ja kaijak@pp.inet.fi.  

 

Suositeltava vaihtoehto on myös, että nimeätte nelinpelijoukkueeseenne 3 pelaajaa ja sovitte 

keskenänne, ketkä 2 pelaavat kulloisenkin ottelun. Muutamat parit sekä miesten että naisten 

nelinpeleissä ovat jo näin toimineetkin.  

 
Jos näiden järjestelyiden jälkeenkään ottelua ei saada pelatuksi, ottelu katsotaan luovutetuksi ja 
tulos merkitään 0-8 luovuttajan tappioksi. 
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Osallistumismaksut: 

 

 2 pelaajan tiimi  3 pelaajan tiimi 

 TaTe:n jäsen Ei TaTe:n jäsen TaTe:n jäsen 

Miehet 4-peli 103 € 123 € 69 € 

Naiset 4-peli 103 € 123 € 69 € 

Sekis lohko 1 103 € 123 € 69 € 

Sekis lohko 2   82 €   98 € 55 € 

Sekis lohko 3   79 €   94 € 53 € 

 
 
Tilinumero:  FI49 1583 3000 0455 23 
Maksun saaja: Tapiolan Tennis ry 
Viite:  20174 
Eräpäivä:   30.9.2021 
 

Mikäli jäätte syyskauden jälkeen pois sarjoista tai tulee muita muutoksia (yhteystiedot yms.), 

ilmoittakaa niistä Tuulamarjalle viimeistään 15.12.2021 (tuulam.huisman@gmail.com tai 040-348 

7899).  
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