
GRANI TENNIS ry. 

SARJATENNIS kaudella 2017-2018    

1. Jokaiselle halukkaalle pelaajalle pyritään järjestämään pelipaikka seuran joukkueissa. 

2. Jokaisen pelaajan tulee olla seuran jäsen. 

3. Joukkueista pyritään muodostamamaan mahdollisimman toimivat.  Jokainen joukkue määrittelee 

keskenään joukkueen pelisäännöt.  

4. Joukkueelle valitaan kapteeni, joka vastaa ilmoittautumisesta, joukkueeseen nimettyjen pelaajien 

pelikelpoisuudesta, sääntöjen noudattamisesta, otteluiden järjestämisestä, otteluraportoinnista ja 

kotiotteluiden maksusta. 

5. Jokainen vastaa itse K-jäsenmaksun suorittamisesta ja Suomen Senioritenniksen jäsenmaksusta.  

Maksu on voimassa kalenterivuoden ja tulee maksaa ennen uuden vuoden ensimmäistä ottelua.   

6. Seura maksaa joukkueiden osallistumismaksut. Ilmoittautuessa merkitään maksajaksi seura. 

7. Kotipelejä varten käytössä on kolme kenttää lauantaisin klo 17.00 alkaen seuraavasti: 

 Yleisten sarjojen joukkueet (kolme kaksinpeliä ja yksi nelipeli): varaus yhteensä 8 tuntia  

Seniorijoukkue (kaksi kaksinpeliä ja yksi nelinpeli): varaus yhteensä 5 tuntia (3,5 h + 1,5 h) 

8. Varauskalenteri (Google Drive) on esillä seuran kotisivuilla. Joukkueiden kapteeneilla on kalenterin 

muokkausoikeudet ja varaavat itse ajat kalenterista joukkueensa kotipeleille. Pelit voi varata heti, 

kun otteluohjelma on tullut. Kullakin joukkueella on mahdollista olla samanaikaisesti korkeintaan 

niin monta varausta kuin mitä heillä on kotiotteluita kauden aikana. 

9. Joukkueet saavat pallot veloituksetta kotiotteluihin. Pelikassa antaa pallot GT:n pallovarastosta. 

Pallot palautetaan pelikassalle ottelun jälkeen. 

10. Kotiottelun hinnat: 

Perjantai-ilta alkaen klo 19 ja lauantai-ilta alkaen klo 17: 80 €/ 5 h ja 100 €/8 h.  

Arkipäivä klo 7-13: 60 €/5 h. 

Muina aikoina varattujen tuntien hinta määräytyy normaalin hinnaston mukaan. 

Maksu suoritetaan ennen otteluiden alkamista ja samalla joukkueet saavat pelipallot. 

Tennisliigan joukkueet pelaavat kotiottelut veloituksetta ja seniorisarjojen SM-

liigajoukkueet puoleen hintaan. 

11. Juniorit (alle 18 –v.) voivat liittää sarjatenniksen kotiotteluiden maksut kilpailumaksujen 

palautushakemukseen.   

12. PERUUTUKSET viimeistään viikkoa ennen ottelua. Jos sarjamatsi peruutetaan myöhemmin kuin 

viikkoa ennen, kotijoukkue maksaa tunnit tai huolehtii, että tunnit maksetaan peruuttavan 

joukkueen toimesta ellei tilalle saada toista ottelua. Peruuttamattomat tunnit laskutetaan yllä 

olevan hinnaston mukaisesti. 

13. Joukkueet ja pelaajat esillä kotisivuilla www.granitennis.fi 

Hyviä pelejä! 

Grani Tennis ry / granitennis@granitennis.fi 

Pelikassa 09-84934310 / asiakaspalvelu@freedomfundarena.fi 
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