Porin Tennis Ranking
Säännöt:

Lohkot sekä ottelut ovat nähtävillä Porin Tennishallin ilmoitustaululla sekä
www.porintennishalli.fi
Määrätyt ottelut pyritään pelaamaan aikataulun mukaisesti. Hyvän syyn perusteella
yhdessä sovittu lykkäys on mahdollinen, kuitenkin niin ettei se vaikuta muiden otteluiden
aikatauluihin.
Otteluohjelman ”kotipelaajaksi ” merkitty (vasemmanpuoleinen) pelaaja on velvollinen
ottamaan yhteyttä vastustajaansa. Mikäli ”kotipelaaja” ei hoida
yhteydenottovelvollisuuttaan, voi kiistatilanteessa ”vieraspelaaja” vaatia luovutuksen näin
halutessaan. Olkaa siis aktiivisia.
Suorasta 2-0 voitosta saa 3 sarjapistettä ja tappiosta 0 sarjapistettä. 2-1 voitosta, voittajalle
2 sarjapistettä ja hävinneelle 1 sarjapiste. Mahdollinen luovutus antaa luovuttajalle pisteitä
0 ja vastustajalle 3 (erät 6-2, 6-2). Ilman erittäin hyvää syytä usein luovuttanutta uhkaa
poistaminen rankingista.
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien seikkojen mukaan: (1) sarjapisteet, (2)
eräsuhde ja (3) pelipistesuhde (suhteella tarkoitetaan näissä voitettujen ja hävittyjen
erotusta). Keskinäinen ottelu ei vaikuta sijoitukseen tasapisteissä. Mahdollisesta
tasatilanteesta heitetään kolikkoa.
Pelit lähtevät tilanteesta 2-2. Erävoittoon vaaditaan 6pelivoittoa. 5-5 tilanteessa pelataan
normaali tie break 7pisteeseen. Ottelu voittoon tarvitaan 2 voitettua erää. Mikäli kolmas
erä jää kesken ajan loputtua, voittaa pelaaja erän joka johtaa erää. Peliaika 1h.
Pelipallosuositus on Wilson Tour All Court (myynnissä hallilla). Mikäli molemmat pelaajat
haluavat, voi suosituksesta poiketa.
Sovi otteluaika vastustajasi kanssa ajoissa. Pelaajat hoitavat kenttämaksut yhdessä.
Ottelun jälkeen, lähetä pelitulos (tekstiviestillä, sähköpostilla, soittamalla) Jaanalle ja
Karrille puh. 044 561 7022, s-posti: info@porintennishalli.fi

Tie Break Sääntö:

Pelaaja, joka ensin voittaa seitsemän pistettä, voittaa pelin ja erän. Tällöin hänellä
kuitenkin tulee olla kahden pisteen johto. Jos kumpikin pelaaja pääsee kuuteen
pisteeseen, peliä jatketaan kunnes ero on kaksi pistettä.
Syöttövuorossa oleva pelaaja syöttää ensimmäisestä pisteestä pelattaessa. Hänen
vastustajansa syöttää pelattaessa toisesta ja kolmannesta pisteestä, ja sen jälkeen
kumpikin pelaaja vuoron perään syöttää pelattaessa kahdesta seuraavasta pisteestä,
kunnes on ratkaistu, kumpi on voittanut pelin ja erän.
Ensimmäisestä pisteestä alkaen jokainen syöttö suoritetaan vuoroin kentän oikealta
ja vuoroin sen vasemmalta puolen. Aloitus tapahtuu kentän oikealta puolen. Jos
syöttö epähuomiossa on tapahtunut kentän väärältä puolen, kaikki sellaisiin
syöttöihin perustunut peli jää voimaan, mutta heti kun virhe on huomattu, syöttö
siirretään tapahtuvaksi oikeasta kohdasta.
Pelaajien tulee aina vaihtaa puolta, kun kuusi pistettä on pelattu, sekä tie-break
pelin päätyttyä.

