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Tapiolan Tennis ry/ Nelinpeli- ja sekanelinpelisarjat kevät 2021 
 

Ottelut pelataan lauantaisin ja kevätkausi 2021 käynnistyy lauantaina 2.1.2021. Kaaviot 
löytyvät tämän sähköpostin liitteinä ja ne ovat myös Esport Centerin ilmoitustaululla sekä 
TaTe:n kotisivuilla (Pelitoiminta). 
  
HUOM. 
Pelien kestoissa on tehty uudelleenjakoa ja maksimoimme näin osakevuorojemme käytön: 
 

➢ miesten nelinpelit:  2 h 
➢ naisten nelinpelit:   vähintään yksi peli 2 h, loput 1½ h 
➢ sekanelinpelit 1-lohko:   2 h 
➢ sekanelinpelit 2-lohko:   kaikilla yksi 2 h peli, loput 1½ h 
➢ sekanelinpelit 3-lohko:  1½ h 

 
Pelien aloitusajat ovat 11.30, 13.00 (1½ h pelit), 14.30 tai 16.30 (2 h pelit). Pelit pelataan 
Esportin kentällä 14. 
 
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.  
 
 
Mikäli et pääse pelaamaan, vaihtoehtoiset toimintatavat ovat 
SUOSITELTAVUUSJÄRJESTYKSESSÄ: 
 

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

2. otteluaikojen vaihto parien kesken, 
3. peliajan vaihto Esport Centerin/ Oona Suomalaisen kautta. Käytä sähköpostia 

mailapelit@esport.fi ja laita sähköpostin kopion saajiksi myös 

tuulam.huisman@gmail.com ja kaijak@pp.inet.fi. HUOM. 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,  

4. vara-ajat: kevään 2021 vara-ajat ovat seuraavat edellyttäen, että halli on auki: 

➢ 3.4. 11.30-13.00 (1,5 h) 

➢ 3.4. 13.00-14.30 (1,5 h) 

➢ 3.4. 16.30-18.30 (2 h) 

➢ 1.5. 13.00-14.30 (1,5 h) 

➢ 1.5. 14.30-16.30 (2 h) 

➢ 1.5. 16.30-18.30 (2 h) 

Vara-aikojen käytöstä ole yhteydessä Tuulamarjaan, joka koordinoi aikojen 

käytön kotisivuille. 
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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.  

 
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. 

 
Pelaajien tulee merkitä ottelutulokset Esport Centerin ilmoitustaululla olevaan kaavioon: 

➢ 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. 
 
 
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:   31.1.2021 
 

Mikäli jäätte kevään jälkeen pois sarjoista tai tulee muita muutoksia, ilmoittakaa niistä 

Tuulamarjalle viimeistään 31.7.2021. 

 

Terveisin 

Tuulamarja Huisman 

tuulam.huisman@gmail.com tai 040-348 7899  
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