
Lounais-Suomen Alueliigan säännöt: 
• Alueliigan järjestää STL:n luvalla Åbo Lawn-Tennis Klubb (ÅLK) 
• Alueliiga pelataan lohkokisoina ja samassa lohkossa olevat joukkueet pelaavat 

talvikauden 2019-2020 aikana kaikkia lohkossa olevia joukkueita vastaan  
• Alueliigassa pelataan yksi nelinpeli ja kaksi kaksinpeliä jokaista joukkuetta vastaan  
• Peliohjelman laatii  ÅLK ja ottelut pelataan niille määrättyinä ajankohtina.  
• Pelit pelataan Aktia Arenalla, Kaarinassa sekä Jarkko Nieminen Areenalla, Turussa. 
• Osanotto-oikeus on kaikilla STL:n Lounais-Suomen alueen jäsenseurojen jäsenillä. 

Samasta seurasta voi osallistua useampia joukkueita. 
• Pelaajalla tulee olla STL:n kilpailulisenssi maksettuna ennen ensimmäistä ottelua  
• Joukkueen muodostaa 3-6 pelaajaa, joiden ei tarvitse edustaa samaa seuraa 
• Joukkueen pelaajien taso tulee olla miehissä, naisissa ja mixtissä korkeintaan B1. D-E 

luokissa kaikkien pelaajien tulee olla D- tai E -luokan pelaajia. D- ja E -luokan 
pelaajat voivat osallistua sekä B2-C että D-E -sarjaan saman kauden aikana. 

• Pelaajien pelijärjestys ratkaistaan viimeisimmän julkaistun STL:n rankingin mukaan. 
Jos pelaajilla ei ole rankingia, pelaajat määräävät itse pelijärjestyksensä.  

• Joukkueiden tulee nimetä pelaajat peleihin ennen ensimmäisen ottelun alkua ja 
ilmoittaa tiedot kilpailun valvojalle hallille saavuttua. 

• Mikäli joukkue pelaa väärässä paremmuusjärjestyksessä tai käyttää 
edustuskelvotonta pelaajaa, merkitään joukkue hävinneeksi ja tulokseksi tappio 2-6, 
2-6.  

• Jos ottelu keskeytetään pelaajan loukkaantumisen tai käyttäytymisen takia, tämä 
otetaan huomioon sarjataulukossa, kuin ottelu olisi pelattu. Ottelussa esim. 4-3 rtd. 
tilastoidaan 6-3, 6-2. 

• Mikäli äkillisen loukkaantumisen / sairastumisen (toimitettava lääkärintodistus) 
johdosta kyseisen päivän ottelu peruuntuu,  eikä joukkue saa varapelaajaa tilalle, 
tuomitaan ottelu / ottelut hävityksi 2-6, 2-6.  

• Jos joukkue luopuu sarjasta kesken tai jättää ilmoittamatta luopumisesta, on sen 
maksettava luopumissakko, jonka suuruuden määrittää ÅLK. 

• L-S Alueliigan tulokset lasketaan STL:n tasoitukseen 
• Pelit pelataan aikapeleinä  

o 4-peli: 5 min pallottelu ja 55 min peli 
o 2-peli: 5 min pallottelu ja 85 min peli 
o mikäli toinen joukkueesta / pelaajasta voittaa ennen ajan loppumista 3 erää 

(6 pistettä), päättyy ottelu tähän 
• Pelien laskutapana 



o 4-peli: pelit ilman etuja 
o 2-peli: pelit eduilla 

• Kilpailun valvoja ilmoittaa pallottelun päättymisestä (ilmoittaa kuuluvasti milloin on 
2 min pallotteluaikaa jäljellä, jolloin kannattaa aloittaa syötöt) ja pelin aloittamisesta 
sekä lopettamisesta (kenttien kellot peitetty sekä omat kellot ja kännykät kassiin) 

• Pelipallot pääsääntöisesti Bobolat all court 
• Otteluiden pistelasku: 

o Jokaisesta voitetusta erästä saa 2 pistettä ja kesken jääneestä erästä johdolla 
oleva joukkue saa yhden pisteen 

o Peliajan loputtua kesken oleva piste pelataan loppuun, mutta keskeneräistä 
peliä ei lasketa 

o Mikäli peliajan loppuessa käynnissä oleva erä on tasatilanteessa esim. 4-4, 
saa se joukkue 1:n pisteen, joka on ensin päässyt 4:ään peliin ja näin tämä 
joukkue voittaa erän 5-4 (STL:n tulospalveluun kirjataan aina kokonaiset erät 
eli tässä tapauksessa 6-4) 

o Mikäli peliajan loputtua  erät ovat tasan 1-1, eikä kolmatta erää ole ehditty 
aloittaa (yhtään peliä ei ole pelattu loppuun), pelataan heti perään Ilman 
taukoa / puolenvaihtoa katkaisupeli kolmeen (max. 5 pistettä eli joukkue joka 
saa ensin 3 pistettä voittaa erän) 

• Ottelutulokset ilmoitetaan kilpailun valvojalle 
• Tulostaulukko näkyy ÅLK:n nettisivuilla www.ålk.fi   
• Alueliigan voittaa joukkue, joka on kerännyt eniten pisteitä. Mikäli useammalla 

joukkueella on sama pistemäärä ratkaisee voittajan ensin ottelu-, erä- ja viimeiseksi 
pelisuhde. Jos pelisuhdekin on tasan, pelataan uusintaottelu. Jos sarjassa on 
useampi lohko, ratkeaa lohkoissa joukkueiden paremmuus edellä mainitulla tavalla 
ja jokaisesta lohkosta kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta pääsee 
jatkopeleihin taistelemaan sarjavoitosta. 

• Eri sarjoissa voittaneet joukkueet julistetaan vuoden 2019-2020 sisäkenttien 
Lounais-Suomen Alueliigojen mestareiksi. Järjestäjä jakaa palkinnot 
voittajajoukkueiden pelaajille. 


