
Tävlingsbestämmelser för Göingeserien Veteran. 
 

1. Tävlingen genomförs enligt uppgjord spelplan 
 

2. Lagmatcherna omfattar två singlar och en dubbel och ev. 55+ 
 
 

3. Alla matcher  spelas i bäst av tre set med tiebreak vid 6-6 och supertiebreak i 
avgörande set, först till 10 poäng. 

      Vid +55 match fodras att bägge lagen vill ha en sådan match annars  
      blir det som tidigare, 3 matcher med 1 poäng per vunnen match.         
      Man får spela +55 samma år som man fyller 55. 

     4 matcher som spelas och vid 2-2 utdelas en poäng till varje lag. Inför varje  

     match kommer respektive lag överens om det skall bli 55+ match. 

           Ex. 3-1= 2 poäng till vinnande lag,   4-0=2 poäng till vinnande lag. 2-2= 1 poäng till          

           båda lagen.       

 

     Om ett lag har en förstaseedad som är 55, får han ej spela +55 utan får spela som      
     första seedad som vanligt. 
            

 
4. Den som spelat eller kommer att spela i allsvenska serierna under innevarande säsong 

får inte deltaga i Göingeserien. Detta gäller dock ej spelare i allsvenska veteranserien. 
Det är numera tillåtet att kombinera seriespel i Göingeserien med spel i Skåneserierna 
under innevarande säsong. 

 
5. Varje förening ska för varje lag som deltar i serien göra upp en rankinglista för de 

singelspelare som kommer att deltaga i laget. Den uppgjorda rankingen ska sedan 
följas vid varje laguppställning. Förening som tänker använda sig av eventuellt 
nytillkomna spelare ska anmäla detta till sin divisionsledare. Rankinglista ska 
ovillkorligen före seriens start skickas in till respektive divisionsledare. 

 
6. Uppgörelse om spelarövergångar ska vara klara mellan berörda klubbar senast 14 

dagar före seriens start. 
 

7. Hemmalaget svarar alltid för inbjudan. Denna ska vara inkommen senast fem dagar 
före aktuell speldag. Sista speldag är den i programmet angivna dagen och anses 
normalt vara lördag eller söndag. 

 
8. Domare ska om möjligt tillsättas för matcher i juniorserierna. Om sådana ej finns 

tillgängliga ansvarar resp. lagledare för att spelarna beaktar gällande 
tävlingsbestämmelser. De ska också se till att felaktiga domslut blir korrigerade. 

 



9. Resultat ska omedelbart efter spelad match rapporteras till resp. divisionsledare. Det 
åligger hemmalagets kontaktman att sköta detta via det E-mail som dom blivit 
tilldelade. 

 
10. Överenskommelse om uppskjutna matcher rapporteras till divisionsledaren. 

 
 
 


