
Kansainvälisen pickleball-järjestön 
tasoluokituskuvaukset 
 

Tasoluokitusjärjestelmä on luotu auttamaan eri tasoluokkien erojen kuvaamisessa. 

Taso Tason kuvaus 

1.0 • Aloittelija ja omaa vain perustiedot pelistä ja säännöistä 

1.5 

• Rajoittunut vain vähäisiin palloralleihin 
• Opettelee syöttämään 
• Kämmenlyönti alkaa sujumaan 
• Ei onnistu aina palauttamaan helppoja palloja ja välillä lyö ohi kokonaan 
• Pelannut muutamia pelejä ja opettelee kentän rajoja, pisteiden laskua ja joitain pelin 

perussääntöjä 

2.0 

• Onnistuu pitämään pallon ilmassa hetken saman tasoisten pelaajien kanssa 
• Pystyy lyömään peruslyöntejä – kämmen, rysty, lentolyönti, iskulyönti ja syöttö, mutta monissa 

lyönneissä on vielä selviä heikkouksia 
• Tietää, miten kentällä pitäisi sijoittua nelinpelissä 

2.5 

• Pystyy pitämään pallon ilmassa hidastahtisissa palloralleissa 
• Pystyy lyömään helppoja lentolyöntejä ja käyttää hiukan rystylyöntejä, mutta tarvitsee harjoitusta 

lyönneissä vielä 
• Alkaa lähestyä “keittiörajaa” lyödäkseen lentolyöntejä 
• Tuntee “pehmeän kosketuksen” pelin 
• Sääntöjen tuntemus on lisääntynyt 
• Kentällä liikkuminen on heikkoa, mutta paranemaan pain 

3.0 

• Varmempi syöttö ja syötön palautus ja kun palautetaan keskinopeita palloja 
• Parantuneet taidot kaikissa peruslyönneissä ja lyöntien sijoittamisessa, mutta kontrolli puuttuu 

vielä lyönnin suunnassa, syvyydessä ja voimassa 
• Alkaa yrittää lyödä lob-lyöntejä ja dink-lyöntejä (kevyet pikkulyönnit keittiörajan tuntumassa) 

vähäisellä menestyksellä, eikä täysin ymmärrä, koska niitä tulisi käyttää 

3.5 

• Esittää parantunutta lyöntivarmuutta lyönnin suuntaamisen suhteen suurimmassa osassa 
keskinopeissa ja joissain nopeissa palloissa 

• Esittää parantunutta kontrollia lyönnin suunnassa, syvyydessä ja voimassa 
• Tarvitsee harjoitusta lyöntivalikoiman suhteen 
• Esittää hieman aggressiivista verkkopeliä 
• Alkaa lukea vastustajan lyöntipeliä 
• Alkaa oppia strategian ja yhteistyön merkitystä nelinpelissä 

4.0 

• Johdonmukaiset ja varmat lyönnit, mukaan lukien suunta- ja syvyyskontrolli sekä kämmen- että 
rystylyönneissä 

• Varmat syötöt, lobit, isku-, lähestymis- ja lentolyönnit ja kyky käyttää kierrelyöntejä jonkinlaiselle 
menestyksellä 

• Toisinaan voi tehdä virheitä syötettäessä 
• Häviää toisinaan palloralleja kärsimättömyyden takia 



• Käyttää dink-lyöntejä (kevyet pikkulyönnit keittiörajan tuntumassa) ja pudotuslyöntejä 
hidastaakseen tai muuttaakseen pelitahtia 

• Esittää erilaisia kolmannen lyönnin strategioita, drop-lyönnit, lobit ja nopeat maalyönnit 
• Aggressiivinen verkkopeli ja yhteistyö nelinpelissä on selkeää 
• Ymmärtää täysin pelin säännöt ja pystyy noudattamaan niitä 

4.5 

• Alkaa hallita voimapelin ja kierrepelin, pystyy menestyksekkäästi käyttämään kaikkia lyöntejä, 
hallitsemaan niiden syvyyttä ja nopeaa tahtia 

• Alkaa hallita dink- ja drop-lyöntejä ja niiden tärkeyttä pelille 
• Alkaa hallita kolmannen lyönnin vaihtoehdot 
• Esittää hyvää jalkatyötä ja liikkuu tarpeeksi hyvin, että pääsee keittiörajalle aina, kun tarvitsee 
• Ymmärtää strategian ja pystyy muuntamaan pelityyliä ja pelisuunnitelmaa sen mukaan, mitkä 

ovat vastustajan vahvuudet ja heikkoudet ja sijoittuminen kentällä 
• Syöttää voimalla ja tarkkuudella ja pystyy muuntelemaan syötön nopeutta ja kierrettä 
• Ymmärtää pallon pelissä pitämisen tärkeyden ja virheen tekemisen vaikutukset 
• Tekee hyviä valintoja lyöntien valinnassaan 
• Lukee vastustajan lyöntejä niin, että pystyy sijoittumaan kentällä oikein 

5.0 

• Taitaa kaikki taidot – kaikki lyöntityypit, -kosketukset, kierteet, syötöt hyvällä hallinnalla ja voi 
käyttää niitä aseinaan 

• Erinomainen vastustajan lyöntien lukutaito, erittäin tarkat lyöntien sijoitukset ja pystyy 
jatkuvasti lyömään voittolyöntejä 

• Pakottaa vastustajan tekemään virheitä pitämällä pallon pelissä 
• Taitaa dink- ja drop-lyönnit 
• Taitaa kolmannen lyönnin vaihtoehdot ja strategiat 
• Käyttää kevyitä lyöntejä, dink- ja drop-lyöntejä saadakseen aikaan hyökkäysasetelman 
• Hallitsee pickleballin strategiat ja pystyy vaihtamaan strategiaa ja pelityyliä kilpailutilanteissa 
• Luotettava stressitilanteissa, kuten turnauspeleissä 
• Urheilullinen kyky, nopeus, ketteryys ja puhdas urheilullisuus ovat myös ominaisuuksia, jotka 

erottavat huippupelaajat lähellä huippua olevista 

 


