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1. Kenttä
Kentän tulee olla suorakulmio, jonka pituus on 16 m - 20 m ja leveys 8 m - 9 m.
Kentän tulee olla jaettu keskeltä kahtia verkolla, jota kannattaa köysi tai metallivaijeri, joka
on kiristetty kulkemaan yli kahden verkkotolpan. Verkon tulee olla pingotettu siten, että se
täyttää täysin verkkotolppien välisen tilan, ja verkon silmäkoon tulee olla sellainen, ettei
pallo voi läpäistä verkkoa. Verkon korkeuden tulee olla 1,70 m - 1,85 m kentän keskeltä.
Verkon yläreunassa tulee olla verkkonauha, joka peittää metallivaijerin.
* Köyden tai vaijerin läpimitan tulee olla korkeintaan 0,8 cm.
* Kentän rajojen tulee olla leveydeltään 2,5 cm – 5 cm, paitsi takarajojen, jotka voivat
olla 10 cm leveitä.
Kaikki kentän mitat tulee mitata rajojen ulkoreunoista ja kaikkien kentän rajojen tulee olla
samanvärisiä ja väriltään selvästi kentän pinnasta erottuvia.

2. Pelialusta
Kentän maapohjan tulee muodostua mahdollisimman tasaisesta ja yhdenmukaisesta
hiekasta. Hiekan seassa ei saa olla kiviä, simpukoita tai muita esineitä. Kentän pinta ei
saa aiheuttaa pelaajille minkäänlaisia vaaratekijöitä.

3. Vakiovarusteet
Kentän vakiovarusteisiin kuuluvat taka- ja sivuseinät tai -aidat, yleisö, katsomot ja yleisön
istuimet, kaikki muut varusteet kentällä ja sen yläpuolella, päätuomari, linjatuomarit ja
pallopojat kun he ovat heille tarkoitetuilla paikoillaan.

4. Pallo
Pallo on matalapaineinen tennispallo.

5. Maila
Mailan tulee pituudeltaan enintään 50 cm, leveydeltään enintään 26 cm ja
profilileveydeltään enintään 38 mm. Mailan keskiosassa voi olla määrittelemätön
lukumäärä läpimitaltaan 9 mm - 13 mm kokoisiä reikiä. Lyöntipinta tulee olla tasainen eikä
saa ylittään pituudelta 30 cm:ä eikä leveydeltään 26 cm:ä. Lyöntipinta voi olla joko sileä tai
karkea.

6. Ottelun pistelasku
Ottelu voidaan pelata paras kolmesta erästä, jolloin voittaakseen ottelun parin tulee voittaa
kaksi erää, tai paras viidestä erästä, jolloin voittaakseen ottelun parin tulee voittaa kolme
erää.
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7. Erän pistelasku
Erän pistelaskussa käytetään eri menettelyjä. Kaksi yleisintä ovat ”pitkä erä” ja ”tie-break
-erä”. Kumpaakin näistä voidaan käyttää edellyttäen, että käytettävä menettely on
ilmoitettu ennen turnausta. Jos käytetään ”tie-break -erää”, täytyy myös ilmoittaa,
pelataanko ratkaiseva erä ”tie-break - eränä” vai ”pitkänä eränä”.
a) ”Pitkä erä”
Pelaaja/pari, joka ensiksi voittaa kuusi peliä, voittaa ”erän”, edellyttäen, että se tapahtuu
vähintään kahden pelin erolla vastustajaan. Tarvittaessa erän tulee jatkua, kunnes kahden
pelin ero on saavutettu.
b) ”Tie-break -erä”
Pelaaja/pari, joka ensiksi voittaa kuusi peliä, voittaa ”erän”, edellyttäen, että se tapahtuu
vähintään kahden pelin erolla vastustajaan. Jos tilanne on tasan kuusi, pelataan tie-break.

8. Pelin pistelasku
a) Normaali peli ("No-Ad" -pistelaskutapa)
Normaali pelissä pisteet lasketaan seuraavasti siten, että syöttävän joukkueen pisteet
luetaan ensiksi:
Ei pisteitä - ”Nolla”
Ensimmäinen piste - ”15”
Toinen piste - ”30”
Kolmas piste - ”40”
Neljäs piste - ”Peli”
b) Tie-break
Tie-break -pelissä pisteet lasketaan ”nolla”, ”1”, ”2”, ”3”, jne. Joukkue, joka ensiksi voittaa
seitsemän pistettä kahden pisteen erolla vastustajaan, voittaa ”pelin” ja ”erän”.
Tarvittaessa tie-break jatkuu niin kauan, kunnes tämä ero saavutetaan.
Joukkueen, joka on syöttövuorossa, tulee syöttää tie-breakin ensimmäinen piste.
Vastustajan tulee syöttää seuraavat kaksi pistettä. Tämän jälkeen kunkin joukkueen tulee
syöttää vuorollaan kaksi peräkkäistä pistettä kunnes tie-break on ratkennut.
Joukkue, jolla oli ensimmäinen syöttövuoro tie-breakissa, tulee olla vastaanottaja
seuraavan erän ensimmäisessä pelissä.
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9. Syöttäjä ja vastaanottaja
Parien tulee seistä verkon vastakkaisilla puolilla. Syöttäjä on se pelaaja, joka lyö pallon
peliin ensimmäisessä pisteessä. Vastaanottaja on se joukkue, on valmiina palauttamaan
syöttäjän syöttämän pallon.

10. Syötön ja puolen valinta
Kenttäpuolten valinta sekä valinta ollako syöttäjä vai vastaanottaja ensimmäisessä pelissä
tulee ratkaista arpomalla ennen alkupallottelun alkamista. Joukkue, joka voittaa arvonnan
voi valita:
a) Aloittaako ottelun ensimmäisen pelin syöttäjänä vai vastaanottajana, jolloin
vastustaja voi valita kenttäpuolen, jolla aloittaa ottelun; tai
b) kenttäpuolen, jolla aloittaa ottelun, jolloin vastustaja voi valita aloittaako ottelun
ensimmäisen pelin syöttäjänä vai vastaanottajana; tai
c) että vaatii vastustajan tekemään yhden yllä mainituista valinnoista.
Tapaus 1: Onko joukkueilla oikeus uuteen valintaan, jos alkupallottelu keskeytetään ja
pelaajat poistuvat kentältä?
Ratkaisu: Kyllä. Alkuperäinen arvonnan tulos säilyy, mutta molemmat joukkueet voivat
tehdä uudet valinnat.

11. Puolten vaihto
Joukkueiden tulee vaihtaa kenttäpuolta ensimmäisen, kolmannen ja jokaisen seuraavan
parittoman pelin jälkeen jokaisessa erässä. Joukkueiden tulee myös vaihtaa puolia
jokaisen erän jälkeen, paitsi jos erän pelien yhteismäärä on parillinen, jolloin joukkueet
vaihtavat puolia seuraavan erän ensimmäisen pelin jälkeen.
Tie-breakin aikana joukkueiden tulee vaihtaa puolia joka neljännen pisteen jälkeen.

12. Pallo pelissä
Mikäli väärää lyöntiä tai uudelleen pelattavaa pistettä ei ole tuomittu, pallo on pelissä siitä
hetkestä, kun syöttäjä lyö palloa ja on pelissä, kunnes piste päättyy.

13. Pallo koskettaa rajaa
Jos pallo koskettaa rajaa, sen tulkitaan koskettavan sitä kentän osaa, jota kyseinen raja
ympäröi.
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14. Pallo koskettaa vakiovarustetta
Jos pelissä oleva pallo koskettaa vakiovarustetta ennen kuin se osuu kenttään, pari, joka
löi pallon, häviää pisteen.

15. Syöttöjärjestys
Parin, jonka on määrä syöttää erän ensimmäisessä pelissä, tulee päättää, kumpi
pelaajista tulee syöttämään ensin. Vastaavasti, ennen kuin toinen peli alkaa, vastustajien
tulee päättää, kumpi pelaajista tulee syöttämään ensin. Ensimmäisen pelin syöttäjän parin
tulee syöttää kolmannessa pelissä ja toisen pelin syöttäjän parin tulee syöttää neljännessä
pelissä. Tämän järjestyksen tulee jatkua erän loppuun asti.

16. Vastaanottojärjestys
Syöttäjän syöttämän pallon voi palauttaa kumpi tahansa vastaanottavasta parista.

17. Syöttö
Ennen syöttöliikkeen aloittamista syöttäjän tulee seistä paikallaan kumpikin jalka takarajan
takana sivurajojen oletettujen jatkeiden välissä.
Syöttäjän tulee päästää pallo kädestään mihin tahansa suuntaan ja lyödä palloa mailalla
ennen kuin se koskettaa kentän pintaa. Syöttöliike on suoritettu sillä hetkellä, kun pelaajan
maila koskettaa palloon tai ei osu siihen pelaajan yrittäessä lyödä palloa. Pelaaja, joka voi
käyttää vain yhtä kättä, saa käyttää mailaa pallon saattamiseksi ilmaan.

18. Syötön suorittaminen
Syötön voi suorittaa mistä tahansa kentän takaa. Syötön tulee ylittää verkko. Toista
syöttöä ei suoriteta.

19. Jalkavirhe
Syöttöliikkeen aikana syöttäjä ei saa:
a) Liikkua kävellen tai juosten, vähäiset jalan liikkeet ovat kuitenkin sallittuja; tai
b) Koskettaa takarajaa tai kenttää kummallakaan jalalla; tai
c) Koskettaa sivurajan oletetun jatkeen ulkopuolista aluetta kummallakaan jalalla; tai
d) Koskettaa keskimerkin oletettua jatketta kummallakaan jalalla.
Jos syöttäjä rikkoo tätä sääntöä, kyseessä on jalkavirhe.
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Tapaus 1: Saako syöttäjän jalka tai jalat irrota maasta?
Ratkaisu: Kyllä.

20. Väärä syöttö
Syöttö on väärä, jos:
a) Syöttäjä rikkoo sääntöjä 17, 18 tai 19; tai
b) Syöttäjä ei osu palloon yrittäessään lyödä sitä; tai
c) Syöttöpallo osuu vakiovarusteeseen tai tolppaan ennen osumistaan kenttään; tai
d) Syöttöpallo osuu syöttäjään, syöttäjän pariin tai mihin tahansa mitä syöttäjällä tai
tämän parilla on päällään tai mitä he pitävät käsissään.
Tapaus 1: Nostettuaan pallon ilmaan syöttäjä päättää olla lyömättä palloa ja ottaa sen
takaisin käteensä. Onko syöttö väärä?
Ratkaisu: Ei. Pelaaja voi päättää olla lyömättä palloa ja ottaa sen kiinni kädellään,
mailallaan tai antaa pallon pudota kenttään

21. Milloin syötetään ja palautetaan
Syöttäjän ei tule syöttää ennen kuin vastaanottava pari on valmiina. Vastaanottavan parin
tulee kuitenkin mukautua syöttäjän pelirytmiin ja olla valmiina ottamaan syöttö vastaan,
kun syöttäjä on valmiina.

22. Mitätön syöttö
Beach tenniksessä ei ole mitätöntä syöttöä. Syöttöpallon osuessa verkkoon, kiristäjään tai
nauhaan, pallo on edelleen pelissä.

23. Piste pelataan uudelleen
Aina kun pallo tuomitaan mitättömäksi, koko piste pelataan uudelleen.
Tapaus 1: Jos pallo rikkoutuu pelin aikana, tuleeko pallo tuomita mitättömäksi.
Ratkaisu: Kyllä.
Tapaus 2: Jos pelin aikana jokin rajaviiva rikkoutuu tai irtoaa, tuleeko pallo tuomita
mitättömäksi.
Ratkaisu: Kyllä.
Tapaus 3: Jos kumpi tahansa vastaanottavasta parista ei ole valmis syöttäjän syöttäessä,
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tuleeko pallo tuomita mitättömäksi.
Ratkaisu: Kyllä.

24. Joukkue häviää pisteen
Piste on hävitty jos:
a) Syöttäjä syöttää väärän syötön; tai
b) Joukkueen pelaaja ei palauta pelissä olevaa palloa ennen kuin se osuua maahan;
tai
c) Joukkueen pelaaja palauttaa pelissä olevan pallon siten, että se osuu maahan tai
d) esineeseen kentän rajojen ulkopuolella; tai
e) Joukkueen pelaaja palauttaa pelissä olevan pallon siten, että se osuu
vakiovarusteeseen; tai
f)

Joukkueen pelaaja tarkoituksellisesti kannattaa tai pysäyttää pelissä olevan pallon
mailalla tai koskee palloa mailalla useammin kuin kerran; tai

g) Joukkuuen pelaaja tai maila, olipa se pelaajan kädessä tai ei, tai mikä tahansa,
johon pelaaja on pukeutunut tai hän kantaa mukanaan, koskettaa verkkoa,
verkkotolppia, köyttä tai metallivaijeria, kiristäjää tai nauhaa tai vastustajan kenttää
pallon ollessa pelissä; tai
h) Joukkueen pelaaja lyö palloa ennen kuin se on ylittänyt verkon; tai
i)

Pelissä oleva pallo koskettaa pelaajaa tai mitä tahansa, johon pelaaja on
pukeutunut tai kantaa mukanaan lukuun ottamatta mailaa; tai

j)

Pelissä oleva pallo koskettaa mailaan, kun pelaaja ei pidä siitä kiinni; tai

k) Joukkueen pelaaja tarkoituksellisesti ja rakenteellisesti muuttaa mailan muotoa
pallon ollessa pelissä; tai
l)

Joukkueen molemmat pelaajat koskevat palloon palauttaessaan sitä.

Tapaus 1: Vastaanottavan joukkueen pelaaja koskee verkkoon ennen kuin syötetty pallo
on osunut kentän ulkopuolelle. Mikä on oikea ratkaisu?
Ratkaisu: Vastaanottava joukkue häviää pisteen, koska vastaanottavan joukkueen pelaaja
kosketti verkkoa pallon ollessa pelissä.
Tapaus 2: Häviääkö joukkue pisteen, jos joukkueen pelaaja ylittää verkkolinjan ennen
lyöntiään tai sen jälkeen?
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Ratkaisu: Joukkue ei häviä pistettä, mikäli hän joukkuen pelaaja ei kosketa vastustajan
kenttää.
Tapaus 3: Saako joukkueen pelaaja hypätä verkon yli vastustajan kentälle pallon ollessa
pelissä?
Ratkaisu: Ei. Joukkue häviää pisteen.
Tapaus 4: Pelaaja heittää mailansa osuen pelissä olevaan palloon. Maila ja pallo putoavat
kenttään vastustajan puolelle verkkoa eikä vastustajajoukkueen pelaajat pysty
tavoittamaan palloa. Kuka voittaa pisteen?
Ratkaisu: Joukkue, jonka pelaaja heitti mailan, häviää pisteen.
Tapaus 5: Juuri syötetty pallo osuu vastaanottavan joukkueen pelaajaan ennen kuin se
osuu maahan. Kuka voittaa pisteen?
Ratkaisu: Syöttövä joukkue voittaa pisteen, ellei kyseessä ollut mitätön syöttö.
Tapaus 6: Joukkueen pelaaja seisoo kentän ulkopuolella ja lyö pallon tai ottaa sen kiinni
ennen kuin se osuu maahan ja vaatii pistettä itselleen, koska pallo oli ilmiselvästi menossa
kentän ulkopuolelle.
Ratkaisu: Joukkue häviää pisteen.

25. Pätevä palautus
Palautus on pätevä jos:
a) Pallo osuu verkkoon, verkkotolppaan, köyteen tai metallivaijeriin, kiristäjään tai
verkkonauhaan edellyttäen, että se ylittää edellä mainitut ja osuu vastustajan
kenttään; tai
b) Pallo on palautettu verkkotolppien ulkopuolelta, joko korkeammalta tai
matalammalta kuin verkon yläreuna ja vaikka se koskettaa verkkotolppia
edellyttäen, että se osuu vastustajan kenttään; tai
c) Pelaajan lyötyä palloa omalta puoleltaan maila ylittää verkon ja pallo osuu
vastustajan kenttään; tai
d) Pelaaja lyö pelissä olevaa palloa, joka osuu toiseen palloon, joka on vastustajan
kentällä.

26. Estäminen ja häirintä
Jos vastustajajoukkueen pelaaja on tahallisesti estänyt tai häirinnyt joukkuetta pelaamasta
pistettä, joukkueen tulee voittaa piste.
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Piste tulee kuitenkin pelata uudelleen, jos pelaaja on estynyt tai häiriytynyt pelaamasta
pistettä joko vastustajan tahattomasta teosta tai jostain ulkopuolisesta tekijästä, joka ei ole
pelaajan hallittavissa (ei kuitenkaan vakiovarusteista).
Tapaus 1: Onko tahaton kaksoiskosketus häirintää?
Ratkaisu: Ei.
Tapaus 2: Pelaaja väittää lopettaneensa pelaamisen, koska uskoi vastustajan olleen
estynyt lyömään. Pelataanko piste uudelleen?
Ratkaisu: Ei. Pelaaja häviää pisteen.
Tapaus 3: Pelissä oleva pallo osuu kentän yli lentävään lintuun. Mikä on ratkaisu?
Ratkaisu: Piste pelataan uudelleen.
Tapaus 4: Pisteen aikana pallo tai muu esine, joka on ollut kentällä pisteen alusta alkaen,
häiritsee pelaajaa. Pelataanko pallo uudelleen?
Ratkaisu: Ei.
Tapaus 5: Missä syöttäjän pari ja vastaanottavan joukkueen pelaajat voivat seistä?
Ratkaisu: Syöttäjän pari ja vastaanottavan joukkueen pelaajat voivat seistä missä tahansa
omalla kenttäpuoliskollaan joko rajojen sisä- tai ulkopuolella. Mikäli pelaajat kuitenkin
esimerkiksi liikkumalla tai tömistelemällä häiritsevät vastustajaa, häirintäsääntöä tulee
käyttää.

27. Virheiden korjaus
Periaatteena on, että kun beach tenniksen sääntöjen vastainen virhe huomataan, kaikki
aiemmin pelatut pisteet pysyvät voimassa. Havaitut virheet tulee korjata seuraavasti:
a) Tavallisen pelin tai tie-breakin aikana, jos pelaajat ovat väärillä kenttäpuolilla, virhe
tulee korjata heti, kun se on havaittu ja syöttäjän tulee syöttää pistetilanteen
edellyttämältä kenttäpuolelta.
b) Jos pelaaja syöttää väärällä syöttövuorolla tavallisessa pelissä, pelaajan, jonka
olisi alun perin pitänyt olla syöttövuorossa, tulee syöttää heti, kun virhe on havaittu.
Jos peli on pelattu loppuun ennen kuin virhe havaitaan, syöttöjärjestyksen tulee
pysyä sellaisena joksi se on muuttunut.
c) Jos pelaaja syöttää väärällä vuorolla tie-breakin aikana ja virhe havaitaan, kun
parillinen määrä pisteitä on pelattu, virhe korjataan välittömästi. Jos virhe
havaitaan, kun pariton määrä pisteitä on pelattu, syöttöjärjestys säilyy
muuttuneena.
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d) Kun on sovittu, että erä pelataan pitkänä, mutta tilanteessa 6-6 on erehdyksessä
aloitettu tie-break, tulee virhe korjata välittömästi, jos vain yksi piste on pelattu. Jos
virhe havaitaan, kun toinen piste on alkanut, erän tulee jatkua tie-break eränä.
e) Kun on sovittu, että erä pelataan tie-break eränä, mutta tilanteessa 6-6 on
erehdyksessä aloitettu normaali peli, tulee virhe korjata välittömästi, jos vain yksi
piste on pelattu. Jos virhe havaitaan, kun toinen piste on alkanut, erän tulee jatkua
pitkänä eränä, kunnes tilanne on tasan 8-8 (tai sitä korkeampi parillinen tasatilanne
10-10 tai 12-12 jne.), jolloin tulee pelata tie-break.

28. Toimitsija
Tuomari ratkaisee kaikki tenniksen sääntöjä koskevat kysymykset ja tuomarin ratkaisu on
lopullinen.

29. Pelin jatkuminen
Periaatteessa pelin tulee olla jatkuvaa ottelun alusta (jolloin ottelun ensimmäinen syöttö on
lyöty) ottelun loppuun.
a) Pisteiden välillä saa kulua enintään kaksikymmentä (20) sekuntia. Pelaajien
vaihtaessa puolia pelien välillä saa kulua enintään yhdeksänkymmentä (90)
sekuntia. Kuitenkin erän ensimmäisen pelin jälkeen ja tie-breakin aikana pelin tulee
olla jatkuvaa ja pelaajien tulee vaihtaa puolta ilman lepotaukoa.
Jokaisen erän lopussa tulee olla erätauko, joka voi olla enintään
satakaksikymmentä (120) sekuntia.
Aika lasketaan siitä hetkestä kun edellinen piste päättyy siihen, kun seuraavan
pisteen ensimmäinen syöttö on lyöty.
b) Jos pelaajasta riippumattomista syistä vaatetus, jalkineet tai muut tarvittavat
varusteet (mailaa lukuun ottamatta) ovat rikkoutuneet tai ne pitää vaihtaa,
pelaajalle voidaan antaa kohtuullinen aika asian korjaamiseen.
c) Ylimääräistä aikaa ei tule antaa pelaajan toipumiseen rasituksesta. Kuitenkin
pelaajalle, joka kärsii hoidettavissa olevasta lääketieteellisestä tilasta tai
vammasta, voidaan sallia yksi kolmen minuutin aikalisä tämän hoitoa varten. Tietty
määrä taukoja vaatteiden vaihtoon tai wc:ssä käyntiin voidaan sallia, jos tämä on
turnauksessa ilmoitettu etukäteen.
d) Turnauksen järjestäjät voivat sallia enintään kymmenen (10) minuutin lepotauon,
jos tämä on turnauksessa ilmoitettu etukäteen. Tämä lepotauko voidaan pitää
kolmannen erän jälkeen otteluissa, jotka pelataan paras viidestä erästä, tai toisen
erän jälkeen otteluissa, jotka pelataan paras kolmesta erästä.
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e) Alkupallottelun tulee kestää korkeintaan viisi minuuttia paitsi, jos turnauksen
järjestäjät ovat toisin päättäneet.
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