Lohkotennis ohjeita
Pelit ovat tunnin aikapelejä. Ensin viisi minuuttia lämmittelyä, sitten 55 minuuttia normaalia peliä,
joka päättyy summerin soidessa, tai mikäli toinen pelaaja voittaa 10 geimiä. Vain geimit lasketaan
ja kirjataan netissä olevaan taulukkoon. Voitettujen geimien määrä ratkaisee sijoituksen lohkossa.
Sijoitusten perusteella pelaajat nousevat, laskevat tai pysyvät samassa lohkossa seuraavalla
kaudella. Lohkojen voittajat palkitaan ilmaisilla pelivuoroilla.
Pelaajat sopivat keskenään pelaamisen ajankohdan ja varaavat pelivuoron. Ilmoittautuessa
kerrotaan, että kyseessä on lohkopeli. Se oikeuttaa alennukseen tiettyinä aikoina. Kutakin pelaajaa
vastaan pelataan yhden kerran. Ilmoita ajoissa vastustajalle, mikäli et pääse tulemaan sovittuna
aikana. Ilman syytä tulematta jäänyt pelaaja korvaa peruutuksesta ja uusinta-ajasta aiheutuvat
tuntikustannukset.
Yhteydenpito ja tulosten kirjaaminen ja julkaisu tapahtuvat netissä, joten mukana olevien on
käytettävä tietokonetta tai älypuhelinta ja sähköpostia.
Tulosten kirjaaminen
Tulosten kirjaaminen tehdään suoraan nettiin. Tietokoneella tuloksen voi kirjata selaimella, mutta
puhelimessa tarvitaan Google Sheets sovellus, jonka voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta.
Jokainen pelaaja saa linkin, jonka kautta pääsee kirjaamaan oman lohkonsa tuloksia. Mitään
kirjautumista, käyttäjätunnusta tai salasanaa ei tarvita, pelkkä linkki riittää. Pelaajat sopivat
keskenään, kumpi merkitsee tuloksen. Mikäli tuloksen kirjaaminen tällä tavalla ei jostain syystä
onnistu, tuloksen voi ilmoittaa hallin kahvioon, josta se siirretään nettiin. Osoitteessa
www.tvstennis.fi/lohkotennis on linkki, jonka kautta kuka tahansa pääsee katselemaan kaikkien
lohkojen tuloksia.
Aikataulut ja hinnat
Osallistumismaksu on 10 euroa, joka kattaa sekä syys- että kevätkauden. Maksetaan hallin
kahvioon ennen ensimmäistä peliä. Peliajankohta voi olla milloin tahansa JNA:n aukioloaikoina.
Pelaajat jakavat vuoromaksun puoliksi. Alennetut hallin lohkopelihinnat ovat seuraavat:
- arkisin ennen klo 16.00 alkavat tunnit 11 €
- arkisin klo 21.30 ja 22.00 alkavat tunnit 14 €
- la koko päivän ja su 7.00 – 16.00 tunnit 14 €
- muina aikoina normaalit tuntihinnat
Kevätkauden ottelut tulee olla pelattuna toukokuun puoliväliin mennessä ja syyskauden ennen
joulua.
Ilmoittautuminen kevätkauteen viim. 27.12. ja syyskauteen viim. 27.8.
Kyselyt ja/tai ilmoittautumiset sähköpostilla m_alamaki@hotmail.com
Kyselyt myös puhelimella 040 5249955

