
MINI- JA MIDITENNISKIERTUE 

Minitennis 

Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen 

Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä. Minitennikseen voi osallistua 

pelaaja, joka täyttää kilpailua pelattavana vuonna 10 vuotta, tai on sitä nuorempi.  Pelaaja voi osallistua 

samana päivänä järjestettävään miditenniskilpailuun, mikäli kaikki vain miditennikseen ilmoittautuneet 

ovat mahtuneet ensin sarjaan mukaan. 

Minitenniksessä pelataan kaksi eri luokkaa, starttisarja ja kilpasarja.  

Kilpasarjaan ilmoittautuvat pelaajat jotka ovat harrastaneet tennistä jo jonkin aikaa ja osallistuneet 

joihinkin kilpailuihin. Tässä luokassa tytöt ja pojat pelaavat erikseen.  

Starttisarjaan ilmoittautuvat pelaajat, jotka ovat harrastaneet tennistä vähemmän aikaa ja osallistuvat 

ensimmäisiin kilpailuihin. Tässä luokassa tytöt ja pojat pelaavat samassa luokassa. Tarkoituksena on luoda 

mahdollisuus saada otteluita samantasoisia pelaajia vastaan. Tarvittaessa neuvoa omasta tasosta voi kysyä 

valmentajalta. Mikäli ilmoittautuneita on vähän, voi kilpailunjärjestäjä yhdistää luokat. 

Luokkajako: 

Minitennis, kilpasarja, tytöt 

Minitennis, kilpasarja, pojat 

Minitennis, starttisarja, tytöt ja pojat 

Pelaajat ilmoittautuvat kilpailuun Ässään merkitylle kilpailunjohtajalle sähköpostitse tai suoraan Ässän 

kautta. Kilpailunjärjestäjä voi kilpailukutsussa rajoittaa osanottajamäärää. Tällöin pelaajat otetaan mukaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Mikäli pelaajamäärää rajoitetaan tai ilmoittautuneita tulee ilmoittautumisajan päätyttyä, voidaan pelaajia 

ottaa varasijalle. Näitä pelaajia voidaan ottaa mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä poisjäävien tilalle. 

Varasijalla olevia voidaan ottaa mukaan siihen saakka, kunnes ko. luokan ensimmäinen ottelu on aloitettu.  

Kilpailunjärjestäjän tulee rajata osallistujamäärä siten, että käytettävällä kenttäkapasiteetilla kilpailu kestää 

kokonaisuudessaan korkeintaan neljä tuntia/luokka. 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu on 15e/pelaaja.  

Kilpailulupamaksu 

Kilpailunjärjestäjiltä ei peritä kilpailusta kilpailulupamaksua. 

Ranking pisteet 

Minitennisotteluista ei kerry Ässään pisteitä. 

Kentän koko ja välineet 

Minitenniksessä pelataan sulkapallokentän kokoisella alueella (12 x 6m) tai tenniskentällä teipillä rajatulla 

alueella (11 x 5m). Pallona käytetään soft-palloa, sekä mailoina normaaleja junioritennismailoja. Kentillä 

käytetään minitennisverkkoja. 



Pelitapa 

Pelaajat jaetaan 3-5 pelaajan lohkoihin. Pelaajia ei sijoiteta. Jokainen lohko pelaa omalla kentällään ja 

kentän toiminnasta vastaa jokaisen kentän tuomari. Lohkojen parhaat pelaavat lohkosarjojen päätteeksi 

vielä cup-kaavion ja näin saadaan kilpailun voittajat selville. Jos pelaajia on alle 4 loppukaaviossa, pelaajat 

sijoitetaan lohkokaavioon ja jokainen pelaa jokaista vastaan jatkokaaviossa.  

Lohkossa ei saa olla enempää kuin kaksi saman seuran pelaajaa, jos se vaan on mahdollista toteuttaa. Jos 

pelaajia on niin vähän tai yhdestä seurasta on valtaosa pelaajista, voidaan samaan lohkoon ottaa useampia 

saman seuran pelaajia. 

Aikataulu 

Pelaajat kutsutaan paikalle vähintään puoli tuntia ennen otteluiden alkua. Pelaajat ilmoittautuvat 

kilpailutoimistoon ja maksavat osallistumismaksunsa ja ilmoittautuvat olevansa paikalla. 15 minuuttia 

ennen ensimmäistä ottelua pelaajat kutsutaan seuraamaan sääntöjen kertausta, jossa tutustutaan vielä 

tarkemmin ottelun sääntöihin ja kerrataan ne. Tämän jälkeen pelaajat kutsutaan kentille ja ottelut pääsevät 

alkamaan. 

Pistelasku ja pelisäännöt 

Minitenniksessä ottelut pelataan 15 minuutin aikapeleinä noudattaen normaalia tenniksen pisteenlaskua. 

Käytössä on kaksi syöttöä. Starttisarjassa syötetään molemmat syötöt alakautta, kilpasarjassa on 

suositeltavaa syöttää ainakin ensimmäinen syöttö yläkautta. Ajan loppuessa tulokseen lasketaan vain 

loppuun pelatut geimit. Alkulohkoissa ottelu voi päättyä tasan. Jatkopeleissä ajan loppuessa pelataan 

kesken jäänyt geimi loppuun mikäli tilanne on geimien suhteen tasan. Paremmuuden alkulohkoissa 

ratkaisee voitetut ottelut, geimierotus ja molempien ollessa tasan arpa. 

Kilpailunjohtaja ja kentänvalvojat 

Kilpailussa on nimetty kilpailunjohtaja (ei tarvitse olla kilpailunjohtajakoulutuksen käynyt), joka seuraa 

tapahtuman etenemistä. Kilpailunjohtajan tehtävänä on ennen kilpailun alkua ohjeistaa jokainen 

kentänvalvoja. Kentänvalvoja auttaa tarvittaessa ensikertalaisia arvonnassa, tuomitsemisessa ja pisteiden 

laskemisessa. Mikäli nämä taidot ovat pelaajilla hyvin hallussa, on kentänvalvojan tehtävänä seurata 

otteluita ja auttaa epäselvissä tilanteissa. Pelaajat ilmoittavat tuloksen kilpailunjohtajalle, joka ylläpitää 

pelijärjestystä, kaavioita ja tallentaa tulokset Ässään. Kentänvalvojan tehtävä on ohjata pelaajia toimimaan 

oikein kussakin tilanteessa ja tarvittaessa auttaa tuomioissa. Tuomarina ei voi toimia pelaavan lapsen 

vanhempi siinä lohkossa missä oma lapsi pelaa. 

Jokaisessa minitenniksen starttisarjan ottelussa tulee olla kentänvalvoja. Suositeltavaa se on myös 

kilpasarjassa.  

Palkinnot 

Jokaiselle pelaajalle annetaan kunniakirja osallistumisesta, sekä lisäksi kolmelle parhaalle mitalit. 

Toivottavaa olisi, että kilpailunjärjestäjä järjestäisi loppuun yhteisen palkintojenjaon kaikille osallistuneille 

jossa lausutaan kaikille muutama kannustava yhteinen sana, jaetaan kunniakirjat ja mitalit. 

Miditennis 

Osallistumiskelpoisuus, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen 

Miditenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä. Miditennikseen voi osallistua 



pelaaja, joka täyttää kilpailua pelattavana vuonna 11 vuotta, tai on sitä nuorempi.  Pelaaja voi osallistua 

samana päivänä järjestettävään minitenniskilpailuun, mikäli kaikki vain minitennikseen ilmoittautuneet 

ovat mahtuneet ensin sarjaan mukaan ja ikäkriteeri täyttyy. 

Miditenniksessä pelataan kaksi eri luokkaa, starttisarja ja kilpasarja.  

Kilpasarjaan ilmoittautuvat pelaajat jotka ovat harrastaneet tennistä jo jonkin aikaa ja osallistuneet 

joihinkin kilpailuihin. Tässä luokassa tytöt ja pojat pelaavat erikseen.  

Starttisarjaan ilmoittautuvat pelaajat, jotka ovat harrastaneet tennistä vähemmän aikaa ja osallistuvat 

ensimmäisiin kilpailuihin. Tässä luokassa tytöt ja pojat pelaavat samassa luokassa. Tarkoituksena on luoda 

mahdollisuus saada otteluita saman tasoisia pelaajia vastaan. Tarvittaessa neuvoa omasta tasosta voi kysyä 

valmentajalta. Mikäli ilmoittautuneita on vähän, voi kilpailunjärjestäjä yhdistää luokat. 

Luokkajako: 

Miditennis, kilpasarja, tytöt 

Miditennis, kilpasarja, pojat 

Miditennis, starttisarja tytöt ja pojat 

Pelaajat ilmoittautuvat kilpailuun Ässään merkitylle kilpailunjohtajalle sähköpostitse tai suoraan Ässään. 

Kilpailunjärjestäjä voi kilpailukutsussa rajoittaa osanottajamäärää. Tällöin pelaajat otetaan mukaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Mikäli pelaajamäärää rajoitetaan tai ilmoittautuneita tulee ilmoittautumisajan päätyttyä, voidaan pelaajia 

ottaa varasijalle. Näitä pelaajia voidaan ottaa mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä poisjäävien tilalle. 

Varasijalla olevia voidaan ottaa mukaan siihen saakka, kunnes ko. luokan ensimmäinen ottelu on aloitettu. 

Kilpailunjärjestäjän tulee rajata osallistujamäärä siten, että käytettävällä kenttäkapasiteetilla kilpailu kestää 

kokonaisuudessaan korkeintaan neljä tuntia/luokka. 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu on 20e/pelaaja.  

Kilpailulupamaksu 

Kilpailunjärjestäjiltä ei peritä kilpailusta kilpailulupamaksua. 

Ranking pisteet 

Miditennisotteluista ei kerry Ässään pisteitä. 

Kentän koko ja välineet 

Starttisarjassa voidaan pelata puolikkaalla tenniskentällä (4-peliraja mukana) tai vaihtopelinä kokonaisella 

miditenniskentällä. Kilpasarja pelataan normaalikokoisella miditenniskentällä. Miditenniksessä pelataan 

stage 2-pallolla (oranssi pallo). Kentän koko: 18m pitkä ja 6,5-8 m leveä. Alue rajataan teipeillä.  

Pelitapa 

Pelaajat jaetaan 3-4 pelaajan lohkoihin. Pelaajia ei sijoiteta. Jokainen lohko pelaa omalla kentällään. 

Lohkojen parhaat pelaavat lohkosarjojen päätteeksi vielä cup-kaavion ja näin saadaan kilpailun voittajat 

selville. Jos pelaajia on alle 4 loppukaaviossa, pelaajat sijoitetaan lohkokaavioon ja jokainen pelaa jokaista 

vastaan jatkokaaviossa.  



Lohkossa ei saa olla enempää kuin kaksi saman seuran pelaajaa, jos se vaan on mahdollista toteuttaa. Jos 

pelaajia on niin vähän tai yhdestä seurasta on valtaosa pelaajista, voidaan samaan lohkoon ottaa useampia 

saman seuran pelaajia. 

Aikataulu 

Pelaajat kutsutaan paikalle vähintään puoli tuntia ennen otteluiden alkua. Pelaajat ilmoittautuvat 

kilpailutoimistoon ja maksavat osallistumismaksunsa ja ilmoittautuvat olevansa paikalla. 15 minuuttia 

ennen ensimmäistä ottelua pelaajat kutsutaan seuraamaan sääntöjen kertausta, jossa tutustutaan vielä 

tarkemmin ottelun sääntöihin ja kerrataan ne. Tämän jälkeen pelaajat kutsutaan kentille ja ottelut pääsevät 

alkamaan. 

Pistelasku ja pelisäännöt 

Kilpasarjassa ottelut pelataan 20 minuutin aikapeleinä noudattaen normaalia tenniksen pisteenlaskua. 

Käytössä on kaksi syöttöä, jotka voidaan suorittaa joko ylä- tai alakautta (suosoiteltavaa syöttää ainakin 

ensimmäinen yläkautta). Starttisarja pelataan joko 20 minuutin aikapelinä puolikkaalla kentällä tai 

vaihtopelinä kokonaisella midikentällä, joka kestää 30 minuuttia. Käytössä on kaksi syöttöä, jotka voidaan 

suorittaa joko ylä- tai alakautta. Ajan loppuessa tulokseen lasketaan vain loppuun pelatut geimit. 

Alkulohkoissa ottelu voi päättyä tasan. Jatkopeleissä ajan loppuessa pelataan kesken jäänyt geimi loppuun 

mikäli tilanne on geimien suhteen tasan. Paremmuuden alkulohkoissa ratkaisee voitetut ottelut, 

geimierotus ja molempien ollessa tasan arpa. 

Mikäli luokat on yhdistetty tulee kilpailunjärjestäjän kertoa ennen tapahtuman alkua miten ottelut 

pelataan. 

Kilpailunjohtaja ja tuomarit 

Kilpailussa on nimetty kilpailunjohtaja (ei tarvitse olla kilpailunjohtajakoulutuksen käynyt), joka seuraa 

tapahtuman etenemistä. Kilpailunjohtajan tehtävänä on ylläpitää kaavioita ja ottelujärjestystä, sekä 

tallentaa tulokset Ässään. Lisäksi kilpailunjohtaja vastaa tapahtuman etenemisestä.  

Suositeltavaa olisi, että erityisesti pelattaessa starttisarjan otteluita, olisi lähellä avustaja, joka voi auttaa 

ongelmallisissa tilanteissa. 

Ottelun voittanut pelaaja ilmoittaa tuloksen kilpailunjohtajalle. 

Palkinnot 

Jokaiselle pelaajalle annetaan kunniakirja osallistumisesta, sekä lisäksi kolmelle parhaalle mitalit. 

Toivottavaa olisi, että kilpailunjärjestäjä järjestäisi loppuun yhteisen palkintojenjaon kaikille osallistuneille 

jossa lausutaan kaikille muutama kannustava yhteinen sana, jaetaan kunniakirjat ja mitalit. 

Yleistä 

Kilpailunjärjestäjän tulee katsoa, että kilpailupaikalla on selvä ohjeistus pelipaikalle ja kisatoimistoon. 

Kilpailunjärjestäjä puuttuu pelaajien huonoon käytökseen ja ohjaa sitä kautta junioreita oikeanlaiseen 

käytökseen. Vanhemmat eivät saa puuttua peliin.  

Kilpailunjärjestäjä pitää ennen otteluiden alkua yhteisen ohjeistustilaisuuden pelaajille ja mukana oleville 

vanhemmille. Ohjeistuksessa käydään läpi, miten pelit pelataan ja mikä on vanhempien rooli ts. katsoa saa, 



muttei osallistua tuomitsemiseen tai muuten peliin. Lisäksi kilpailuidenjärjestäjä esittelee itsensä ja mukana 

olevat kentänvalvojat. 

Pelinohjauksen tulee olla niin selkeää, että pelaajat tietävät missä ja milloin he pelaavat seuraavan ottelun. 

Suositeltavaa olisi, että pelaajille olisi tarjolla jotakin oheisohjelmaa otteluiden lomassa, esimerkiksi 

temppurata. 

Suositeltavaa on, että kilpailunjärjestäjä toimittaa kilpailun jälkeen Tennisliittoon kuvia kilpailupaikalta ja 

pienen tekstin kilpailusta. 

 

 


