
TENNIS-RANKING: SÄÄNNÖT 
 

1.  Osallistumisoikeus on kaikilla tenniksen harrastajilla. Rankingiin osallistumalla hyväksyt tietosuojaselosteen: 

www.vaasantenniscenter.com/tietosuojaseloste/ . Ranking-lohkoja ylläpidetään: 

https://www.vaasantenniscenter.com/tennis-ranking/  

 

2.  Ilmoittautuneet  jaetaan viiden tai neljän pelaajan lohkoihin. Noin viiden viikon aikana pelataan lohkon sisällä jokainen 

jokaista vastaan. Mukaan tulevat uudet pelaajat sijoitetaan tasonsa mukaisesti  lohkojen viimeisille paikoille. 

 

3.  Ottelut pelataan aikaotteluina seuraavasti: 

   - Pallotteluaika 5 minuuttia. Peliaika 55 minuuttia, peliajan päättyessä kesken olevaa "geimiä" ei huomioida 

    -Otteluissa pelataan eriä, jotka alkavat tilanteesta 1-1 ja päättyvät normaalisti 6:sta poikki, tie-break tilanteessa 6-6.  

 

4.     PISTEET: 

• 2 pistettä pelatusta ottelusta 

• 2 pistettä jokaisesta voitetusta erästä 

• 1 piste johdossa olleelle, jos viimeinen erä jää kesken 

• 1 piste molemmille pelaajille, jos kesken jäänyt erä on tasatilanteessa. 

• OTTELUSSA PELATAAN KORKEINTAAN KOLME ERÄÄ. Esimerkki: ottelun päättyessä 6-1, 3-4, tulee pisteitä 4-3 

(molemmille 2 pistettä pelatusta ottelusta, 2 pistettä voitetusta erästä ja 1 piste johdossa olleelle kesken 

jääneestä erästä). Maksimipistemäärä ottelusta siis 8 pistettä (eli 3-0 voitosta 6 pistettä ja pelatusta ottelusta 2 

pistettä) 

• Luovutusvoitosta (esim vastustaja peruu pelin loukkaantumisen vuoksi) saa 1 pisteen. 

 

5.  Kierroksen lopussa lasketun loppujärjestyksen mukaan lohkon kaksi parasta nousee ylempään lohkoon ja neljäs ja viides 

putoaa alempaan. Uuden pelaajan tullessa lohkon viimeiselle paikalle, siirtyvät kaikki jäljempänä olevat pelaajat yhden 

sijaluvun alaspäin.  Jos joku pelaaja luopuu kesken kauden kokonaan rankingista, putoaa hänen lohkostaan vähiten 

pisteitä saanut pelaaja ja alemmista lohkoista nousee useampi pelaaja siten, että lohkoon tulee täysi pelaajamäärä.  

 

6.  PELIAIKA:  

- Pelaajat sopivat otteluajasta vastustajan kanssa ja varaavat ajan 

- Varaukset voi tehdä puhelimitse 06-3173 700 tai käymällä hallilla. Matchi-ajanvarausjärjestelmässä voi myös varata 

vuoron. Ranking-osallistujille on asetettu ”Maksu kassaan” –toiminto päälle, joten vuoroa ei tarvitse maksaa etukäteen. 

Varaukset https://www.matchi.se/facilities/vaasantenniscenter ja appissa 

- Jos pelaaja jättää saapumatta sovittuun otteluun ilmoittamatta, saa hän yhden miinuspisteen ja turhaan paikalle tullut 

vastustaja saa yhden pisteen 

- Vain Tennis Centerillä pelatut ottelut hyväksytään pistelaskuun. 

 

7.  Rankingista ei peritä osanottomaksua. Pelaajat maksavat puoliksi kenttävuokran, joka ajasta riippuen on 7,50 tai 11 

euroa/hlö. Ennen ottelua pelaajat sopivat kumman palloilla pelataan. Jos sopimukseen palloista ei päästä, pelaajat 

arpovat, kumman palloilla pelataan. Kummallakin on oltava neljä pelikelpoista palloa. 

 

8.  "Herrasmiessääntöjä": 

     - Johdossa oleva ei taktikoi ajanpeluulla 

     - Puoltenvaihdon aikana voidaan pitää minuutin tauko  

     - Nopea hienpyyhintä ja nestetankkaus on sallittua. 

 

9.  Lohkon loppujärjestyksen määrää kerätty pistemäärä. Jos kaksi pelaajaa on samassa pistemäärässä, ratkaisee 

järjestyksen keskinäinen ottelu. Jos kolmella pelaajalla on sama pistemäärä, ratkaisee järjestyksen voitettujen ja 

hävittyjen geimien ero. Jos pisteet ovat tasan eikä keskinäistä ottelua ole pelattu, on useamman pelin kierroksen 

aikana pelannut etusijalla järjestyksessä. 

 

10.  Ottelun jälkeen voittaja merkitsee tuloksen ilmoitustaululla olevaan listaan. 



TENNIS RANKING: RULES 
 

1.  All tennis players have the right to participate. By participating one accepts our privacy statement: 

www.vaasanteniscenter.com/tietosuojaselose/ . Ranking groups are maintained at 

https://www.vaasanteniscenter.com/tennis-ranking/  

 

2.  Players are divided into blocks of five or four players. During around five weeks of time, everyone plays against each 

other within the group. New players who come along are placed in the last places of the blocks according to their level. 

 

3. Matches are played as follows: 

  - Warmup/balling time 5 minutes. Game time 55 minutes. When match time ends, the ongoing game is not taken into 

account 

- Sets are starting at 1-1 situation and normally end after 6, tie-break in the situation 6-6. 

 

4. POINTS: 

• 2 points for the match played 

• 2 points for each set won 

• 1 point for the leader if the last set is not completed when time ends 

• 1 point for both players if the set is a at draw situation when time ends. 

• A MAXIMUM OF THREE SETS SHALL BE PLAYED. Example: if the match ends 6-1, 3-4, the points will be 4-3 (2 points  

for both for the match played, 2 points for the won set and 1 point for the one who was in the lead for the set of 

during which time ended). The maximum score for a match is therefore 8 points (i.e. 6 points for a 3-0 win and 2 

points for a played match) 

• You get 1 point for a walkover (e.g. the opponent cancels the game due to an injury). 

 

5. According to the final order at the end of the round, the two best in the block move up to the upper block, and the 

fourth and fifth drop to the lower one. When a new player enters the last place in the block, all the players below move 

down one place. If a player gives up the ranking completely in the middle of the season, the player with the fewest 

points from his group will be dropped to lower group, and more players will be promoted from the lower groups so that 

the full number of players will be in the group. 

 

6. GAME TIME: 

- The players agree on the match time with the opponent and reserve the court 

- Reservations can be made by phone 06-3173 700 or at the cash desk. You can also book a matchtime in the Matchi 

booking system. "Payment to the cashier" (Maksu kassaan) function has been activated for the ranking participants, so 

there is no need to pay for in advance. Reservations: https://www.matchi.se/facilities/vaasanteniscenter and via app 

- If a player does not show up on the agreed match time without announcing, he gets one minus point and the 

opponent who showed up for nothing gets one point 

- Only matches played at Tennis Center are accepted for points calculation. 

 

7.  There is no participation fee for the ranking. The players pay each half the court rent, which depending on the time is 

7.50 or 11 euros/person. Before the match starts, the players agree with whose balls to play with. If an agreement 

cannot be reached, the players draw lots to decide which balls to play with. Each must have four playable balls. 

 

8. "Gentleman Rules": 

    - The person in the leading position does not play tactics by playing with time 

    - During the change of halves, a one-minute break can be taken 

    - Quick sweat wiping and refueling are allowed. 

 

9.  The final order of the block is determined by the accumulated score. If two players are on the same score, the order 

is determined by a head-to-head match. If three players have the same score, the order is determined by the 

difference in games won and lost. If the points are equal and no mutual match has been played, the one with more 

matches played is positioned higher. 

 

10.  The winner notes the result on the notice board list after the match. 


