
 

 

Padel Lahti – Summer Challenger 2022 –  

Haastepelejä, joissa ennakkosuosikit ja lupaavat kyvyt kohtaavat! 

 

Padel-kesä 2022 tuo hallille tuttuun tapaan Summer Challengerin, joka tarjoaa areenan haasteotteluille. Nyt 
on aika lunastaa talvikauden aikana kuullut kovat puheet! ”Periaate on yksikertainen – haasteita heitetään 
ja vastaanotetaan yksi kerrallaan, yhteinen whatsapp ryhmä on vain haasteiden esittämiseen ja tulosten 
ilmoittamiseen, muu peleihin liittyvä viestittely hoidetaan yksityisviesteillä”, toteaa promoottori Kurki. 

Vaikka periaate on yksinkertainen, on alle koottu säännöt ja ohjeet mahdollisimman tarkasti – lukekaa 
huolella ja varmistakaa, että pelipari on samalla kartalla. Ja ennen kaikkea - pidetään hauskaa ja annetaan 
pallolle kyytiä! 

 

Säännöt ja ohjeet: 

 Parit on aseteltu yhdelle tasolle viisi paria ja ylimmälle tasolle kaksi paria, taitotason mukaan 
(sijoittelussa on huomioitu Padel Lahden ranking, Lahen Liigan suoritukset ja lopulliseen sijoittelun 
on tehnyt promoottori Mikko Kurki) 

 Summer Challenger on käynnissä 30.5-14.8.2022  
 Finaali pelataan 20.8 ylimmän rivin parien välillä 
 Haasteet saa esittää 26.5 – 7.8  
 Pelit perustuvat haasteisiin, pyramidissa alempana voi haastaa ylempänä olevan parin, haastaa voi 

seuraavan tason pareja. 
 Vetäjille perustetaan Whatsapp-ryhmä, jossa viralliset haasteet esitetään ja tulokset ilmoitetaan. 

Ryhmä on tarkoitettu haasteen esittämiseen ja se kuitataan vastaanotetuksi ”hoki-kivillä” eli nyrkki-
hymiöllä tai vastaavalla merkillä. Tämän jälkeen siirrytään viestittelemään yksityisviesteillä pelin 
aikataulun sopimisesta.  Sovittu ottelu ilmoitetaan osoitteeseen info@padellahti.fi.  

 Haastetta heitettäessä sanalla saa sivaltaa (hyvän maun rajoissa) vaikka näin: ”Pari Kurki-Niemelä 
on valmis pyyhkimään pöytää parilla Vattulainen-Palo. Haaste heitetty!” 

 Haastepelin pelaamiseen on aikaa 10 päivää. Mikäli haastaja voittaa, vaihtavat parit paikkaa 
pyramidissa. Mikäli haastaja häviää, eivät he vaihda paikkaa. Mikäli matsia ei saada sovittua, 
vaihtavat parit paikkoja. 

 Pelistä, jota ei saada sovittua, ilmoitetaan ryhmässä määräajan jälkeen. ” Peliä Kurki-Kaartti ei 
saatu sovittua”, jolloin promoottori osaa tehdä tarvittavat muutokset torniin. 

 Samaa paria ei voi haastaa heti perään uudestaan. 
 Voittaja ilmoittaa tuloksen heti vuoron päätyttyä vetäjien ryhmään tyyliin: Kurki-Vallinen 2-0, 7-5, 6-

1..   
 Haaston jälkeen, kun peli on pelattu, on haastajalla 2 päivän pakollinen haastokaranteeni (pelipäivä 

ja siitä seuraava päivä), jonka aikana he eivät saa heittää uutta haastetta. Tämän tarkoituksena on 
antaa alemman tason pelaajille mahdollisuus esittää haasteita, eikä aktiiviset parit ole koko ajan 
varattuina ja pyrkimässä ylöspäin.. 

 Käynnissä voi olla ainoastaan yksi haaste kerrallaan (per pari) – voimassa olevat haasteet 
näkyvät tornissa (punainen väri kertoo haasteesta)! Tarkista siis nettisivulla olevasta tiedostosta, 
ennen kuin esität haasteen. 

 Mikäli samalle parille tulee kaksi haastetta kerrallaan, ensimmäisenä heitetty haaste on voimassa. 
Haastettu ilmoittaa yksityisviestillä haastajalle, että haastetta ei voida ottaa vastaan ennen kuin 
edeltävä haaste on pelattu. 



 Parilla on käytössä 2 viikon ”Loma-mode”- oikeus, jolloin paria ei voi haastaa. Loma-mode on 
käytössä 16.5-7.8 välisenä aikana ja sen voi jakaa kahteen erilliseen viikon jaksoon.  Loma-mode 
ilmoitetaan vetäjien ryhmässä sekä promoottorille s-postilla info@padellahti.fi. 

 Lisäksi jokaisella parilla on käytössä yksi JOKERIHAASTE! Jolloin, pari pääsee uhoamaan kahta 
tasoa ylemmälle parille.. (Huom! Ei käytössä kolmella ylimmällä tasolla. 5. tasolta voit haastaa 3. 
tason, mutta 4.tasolta et voi haastaa 2.tasoa) Jokerihaaston yhteydessä viestissä tulee mainita: ” 
Tämä on Jokerihaaste” 

 Pelit pelataan Padel Lahden hallilla osoitteessa Väinämöisentie 6. 
 Pelimuoto on vapaasti parien sovittavissa kunkin pelin yhteydessä. Suosittelemme paras 

kolmesta systeemiä, mutta myös esim. tunnin aikapeli tai paras viidestä on sallittuja – kunhan 
sovitte yhdessä ja kaikki sopijaosapuolet ovat yhtä mieltä ennen ottelun alkamista ja pelin jälkeen 
tavalla tai toisella voittaja on selvillä. 

 Mikäli ohjeissa ja säännöissä ilmenee selkeitä puutteita tai parannustarpeita, viilataan sääntöjä 
matkan varrella. 

 

Ja tietysti Summer Challengerin suoriutumisista palkitaan upeille tuotepalkinnoilla! 

 

 Tornin huippu eli Tornin hallitsijat! 
 Eniten pelejä pelannut pari eli Haastehirmut! 
 Paras voittoprosentti eli Summer Challengerin onnistujat! 
 Sykähdyttävin hetki voimassa vain padelgo.tv:n taltioimana sekä tehtynä kohokohta tapahtuneesta!  

- Valitaan yleisö äänestyksellä 

Padel Lahden Summer Challengerissa ei ole osallistumismaksua, eikä se kartuta ranking pisteitä.  Kesä 
otetaan rennosti, jos haastepeliä ei saada pelattua, ei se maailmaa kaada. Kesällä nautitaan ja pelataan, 
kun ehditään! 

 

 

The Game is on! 

 

Ilmoittaudu mukaan parisi kanssa 22.5.22 mennessä s-postilla info@padellahti.fi 

 


