
   

 

 
 

INBJUDAN TILL ÖSTLIGAN 
 

Svensk Tennis Öst inbjuder till spel i Östligan utomhus 2011 
 

Anmälan via www.tennis.se 
 
TÄVLINGS-  1. Klass Pojkar 15  Pojkar födda -96 och senare 
KLASSER: 2. Klass Pojkar 13  Pojkar födda -98 och senare 
 3. Klass Pojkar 11  Pojkar födda -00 och senare 
 4. Klass Flickor 15  Flickor födda -96 och senare 
 5. Klass Flickor 13  Flickor födda -98 och senare 
 6. Klass Flickor 11  Flickor födda -00 och senare 
 
Samtliga klasser spelas i sanktionskategori 5 och kräver ej tävlingslicens.  
 
Östligan vänder sig i första hand till spelare som ännu ej deltager i turneringsspelet. 
Spelare bör ej deltaga i fler än en klass. 
 
Klasserna kommer att om så erfordras delas in i divisioner baserat på antal anmälda 
lag, önskemål från lagen, geografisk hänsyn, lagens bedömda spestyrka m.m. 
Målsättningen är att ha minst 3-4 och max 7-8 lag i per division. Serien avses vara 
färdigspelad senast den 3 juli. 
 
Samtliga lagmatcher spelas i två singlar och en dubbel, varje match, singel och 
dubbel spelas i bäst av tre set enligt regler nedan. Vinst i match ger en poäng. 
Lagmatch kan alltså sluta 3-0, 2-1, 1-2, eller 0-3, och vinst i lagmatch ger två 
lagpoäng. 
 
Regler: Matcherna spelas i bäst av tre set på 60 min inklusive 5 min inbollning. 
 1:a set: Först till fyra vunna game, tiebreak vid 3-3 
 2:a set: Spelas till 10 min återstår av timmen, flest vunna game vinner 
 3:e set Under de sista 10 min spelas ett tie-break game 
 
Anmälan görs, senast den 15 april, på www.tennis.se, och skall innehålla lagets 
namn, klass, lagledarens namn, telefon och e-postadress och ev. önskemål. 
 
Anmälningsavgift 500 kr per lag, som faktureras resp. klubb inför lottningen 
 
Seriestart, 7-8 maj.  Spelschemat presenteras på www.tennis.se omkring 28 april. 
 
Välkomna med anmälan! 
 
För tävlingsblocket 
Rolf Olsson 
Mobil 0734-21 82 75 
e-post: r.h.olsson@telia.com  


