
Svenska Tennisförbundet inbjuder till 21:a upplagan av Svenska Juniorcupen inomhus 2013. Svenska Juniorcupen är en 
lagtävling för pojkar och flickor, 18 år eller yngre. Tävlingsformen är densamma som 2012 vilket innebär att lagen i både 
pojk- och flickklassen inplaceras i en Sverigegrupp och i underliggande geografiska div.1-grupper. Slutsegrande pojk- resp 
flicklag blir Svenska Juniorlagmästare 2013 och erhåller RF:s SM-tecken för 18-års klubbjuniorlag. 

Prispengar till klubben 
Deltagande klubbar i Svenska Juniorcupen 2013 tävlar om totalt 18 000 kr i prispengar. Slutsegrarna och svenska mästarna 
P18 resp F18 erhåller 6000 kr vardera, finallagen (2:a pris) erhåller 3000 kr. 

Klasser och lagsammansättning 
POJKAR 18  (f.1995 eller senare) omfattande 4 singelmatcher och 2 dubbelmatcher i varje Sverigegruppsmatch.  
I P18 div.1. består lagmatcherna av 3 singlar + 1 dubbel. 
FLICKOR 18  (f.1995 eller senare) omfattande 3 singelmatcher och 1 dubbelmatch i varje Sverigegruppsmatch.  
I F18 div.1 består lagmatcherna av 2 singlar + 1 dubbel. 

Tävlingsform 
Svenska Juniorcupen är en cup-/utslagsturnering för pojklag och flicklag med enkelmöten dvs. lagen möts antingen hemma 
eller borta. Efter anm.tidens utgång inplaceras lagen dels i en Sverigegrupp (max 16 lag i varje klass P18 och F18) och dels i 
underliggande geografiska div.1-grupper. 

I första hand 2012 års resultat men även tidigare års resultat och spelarnas tennispoäng kan ligga till grund för lagens 
inplacering till Sverige- eller div.1-grupp. Förlust i 1:a omg. innebär nedflyttningsmatch där vinnarna får spela i Sverigegruppen 
även 2014 liksom div.1-gruppvinnarna 2013. Geografisk lottning tillämpas och vilket lag som skall ha hemmamatch finns 
särskilt markerat i spelprogrammet. 

Lagmatchen avgörs efter flest vunna av de 6, 4 resp 3 delmatcherna. Om lagmatch slutar oavgjord (2-2 eller 3-3) avgör 
setskillnaden, vid lika set avgör gameskillnaden. Vid set- och gameräkning räknas matchtiebreak som ett (1) set liksom ett (1) 
game. Vid lika gameskillnad vinner laget som vann dubbelmatchen (dubbel 1 avgör i Pojkar 18 ). Ingen spelare får spela 
mer än en singelmatch i varje lagmatch. I singelmatch 1 skall de högst rankade spelarna spela, de näst högst rankade möts i 
singel 2, osv. 

Samtliga matcher spelas i bäst av tre (3) set, där de två (2) första seten är vanliga tiebreakset medan ett eventuellt 3:e och 
avgörande set avgörs i form av endast ett (1) matchtiebreak, dvs först till 10 poäng men med 2 poängs skillnad.  

SM-finaler / slutspel 
Prel. kommer de båda Svenska Juniorcupfinalerna 2013 (lag-SM Pojkar 18 och Flickor 18) spelas i Göteborg, i samband  
med yngre Junior-SM på GLTK, onsdag 3 april.

Prel. Speldatum Svenska Juniorcupen  2013
19-20 jan.          1:a omg.                                           16-17 mars       3:e omg. / semifinaler  
9-10 febr.          2:a omg. och nedflyttningsmatcher               3 april               Finaler 

Anmälan skall göras via Serieanmälan på  www.tennis.se senast 10 nov. 2012. 
Anmälningsavgiften är 500 Kr. (Avgiften kommer på sedvanlig seriespelsfaktura).
Utförligare bestämmelser med lottning och spelprogram presenteras på  www.tennis.se   
För ev mer info kontakta Nils Idström (tävlingsledare), tel. 031 – 72 72 446 (Tennis Gbg) 
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