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Pelit pelataan aikapeleinä - 10 min pallottelu ja 50 min peli.
Pelien laskutapana gamet ilman etuja (no add)
Kellon (esim. kännykän) soidessa piste pelataan loppuun ja keskeneräistä gamea ei lasketa.
Ottelu voi päättyä tasatilanteeseen
Pallot sisältyvät hintaan ja kenttien ensimmäiset peliparit hakevat pallot Aktia Arenan
Receptionista ja viimeiset peliparit palauttavat ne Receptioniin
Hallisarja pelataan pääsääntöisesti 5 ja 6 pelaajan lohkokisoina ja samassa lohkossa olevat
pelaajat pelaavat yhden kierroksen aikana kaikkia lohkossa olevia pelaajia vastaan
Kierroksen päätyttyä pääsääntöisesti yksi - kaksi eniten pisteitä kerännyttä siirtyy ylempään
lohkoon ja yksi - kaksi vähiten pisteitä kerännyttä siirtyy alempaan lohkoon (Lohko 1↔
Lohko 2A ↔ Lohko 2B ↔ Lohko 3A ↔ Lohko 3B ↔ Lohko 3C ↔ Lohko 4A ↔ Lohko 4B
↔ Lohko 4C)
Voitosta 2 pistettä, tasapelistä 1 piste (pisteet, voitettujen ja hävittyjen gamejen erotus)
Jokaisen pelaajan tulee rekisteröityä Backhandsmash -sivustolle sähköpostitse saamiensa
ohjeiden mukaan heti kierroksen alussa
Ottelun voittajan tulee kirjata ottelutulos Backhandsmash -järjestelmään 24h kuluessa
ottelun päättymisestä
Tulokset ja sarjataulukot päivittyvät automaattisesti heti tuloksen ilmoituksen jälkeen
ÅLK:n nettisivuilla www.alktennis.net. Tarkistathan säännöllisin väliajoin, että tuloksesi
ovat kirjautuneet tulostaulukkoon oikein.
Mikäli pelaaja ei saavu pelipaikalle peliaikataulun mukaisesti, eikä ole ollut yhteydessä
asian tiimoilta vastustajaansa, joutuu hän antamaan luovutusvoiton 0-8 vastustajalleen.
Mikäli pelaaja saa luovutusvoiton pelaajalta, joka on pelannut vähintään yhden ottelun,
tulee hänen merkitä voitto itselleen 8-0. Mikäli pelaaja ei ole pelannut yhtään ottelua
kauden aikana, tulee vastustajien jättää pelit kokonaan merkkaamatta.
Mikäli toinen pelaajista ei pääse pelaamaan annettuna ajankohtana otteluaan,
peruutuksen yhteydessä on sovittava jo uudesta peliajasta (mieluiten vaihto). Tämä myös
varmistaa, että vastapuoli on saanut viestin. Ottelun peruuttava pelaaja on vastuussa
uuden otteluajan hoitamisesta (mikäli vaihto ei onnistu, myös kenttä- ja
pallokustannuksista). Mikäli vaihto toisen pelaajan/parin kanssa ei onnistu, niin pelaaja,
jolle peliaika sopii, saa käyttää vuoron haluamallaan tavalla.
Seuraava kierros käynnistyy keväällä 2021

