
Inbjudan  GÖTEBORGSSERIEN, Yngre Juniorer 2013 (våren). 

Serien som består av 10 klasser (se nedan) för spelare födda 1999 och senare avgörs inomhus jan.-
april 2013, lagen kan mötas en eller två gånger med ev påföljande slutspel.  
 

OBS, ANMÄLAN skall göras via SERIEANMÄLAN på  www.tennis.se  SENAST 25 NOVEMBER.  
Det är bara den klubbansvarige i varje klubb som kan göra anmälan vilket görs på följande sätt. Den 
klubbansvarige loggar in på seriespelssidan (www.tennis.se) genom att ange användarnamn (e-post-
adress) och lösenord. – Klickar på fliken Anmäl lag. – Fyller i uppgifterna som avser vilken serie det 
gäller, därefter vilken klass och vem som är lagledare/kontaktperson för laget. – Anmälan avslutas 
med att klicka på Registrera. Vem som är den klubbansvarige i aktuell klubb kan man finna på  
www.tennis.se  via Registrerade klubbar. Saknas klubbansvarig kan man registrera en sådan via 
Registrerade klubbar – Registrera din klubb för seriespel.  

Anmälningsavgiften 450 Kr. per lag insättes på plusgiro 467 91-0 (Tennis Gbg) senast i samband 
med anmälan. OBS, Om avgiften ej är inbetald på plusgirot SENAST 25 NOV. kommer faktura skickas 
på 500 kr. med inkl. faktureringsavgift på 50 Kr.  
OBS, Anm.avgiften återbetalas ej vid återbud efter anm.tidens utgång!  

Tävlingsklasser:  
1.   Flickor f. 03 och senare (F10.) 
2.   Flickor f. 02 och senare (F11.) 
3.   Flickor f. 01 och senare (F12.)  
4.   Flickor f. 00 och senare (F13.) 
5.   Flickor f. 99 och senare (F14.) 
6.   Pojkar f. 03 och senare (P10.)  
7.   Pojkar f. 02 och senare (P11.) 
8.   Pojkar f. 01 och senare (P12.) 
9.   Pojkar f. 00 och senare (P13.)  
10. Pojkar f. 99 och senare (P14.) 
Sammanslagning, vid få anmälda lag kan klasser slås samman. 
 

Tävlingsform:  
Lagtävling i serieform, samtliga klasser omfattande 2 singelmatcher och 1 dubbel. Lagets bästa 
singelspelare skall spela singel 1 och tvåan singel 2. Observera att alla matcherna (singlarna och 
dubbeln) spelas i bäst av två (2) set och att lagmatchen avgörs efter seträkning (6-0, 5-1, 4-2 eller 3-
3). Klass 1 och 6 skall spelas med Maxiboll. 
 

Rätt att deltaga:           
Samtliga klubbar inom Tennis Göteborg samt Vallda TK äger rätt att deltaga med ett eller flera lag i 
varje tävlingsklass. En och samma spelare får endast spela i ett lag per tävlingsklass. 
 

Tävlings-/serieperiod:           
Inomhus, jan-april 2013. (1:a omg. prel. 12-13 jan. 2013) 
 

Serietabell:  
Lagseger (6-0,5-1,4-2) ger 2 poäng och oavgjort (3-3) ger 1 poäng. 
 

Slutspel:  
Om många lag deltager indelas lagen i grupper med ev påföljande slutspel/ finaler (mars/april 2013). 
 

Övrigt, mer info: Prel. spelprogram skickas ut (via e-post ca 1 dec.) för påseende, till den 
klubbansvariga serieanmälaren. Spelprogrammet fastställes sedan den 10 dec. efter det att den 
klubbansvariga som gjort anmälan fått chansen att ändra prel. datum för sina lags hemmamatcher. 
Meddela via e-mail tavling@tennisgoteborg.se  redan nu i samband med anmälan om era hemma- 
matcher alltid kommer att spelas på en bestämd veckodag (dvs lördag eller söndag). Efter den 10 dec. 
går det ej att ändra i det fastställda programmet som då också är publ. på www.tennis.se   Mer 
kompletta bestämmelser finns att läsa isamband med publiceringen av spelprogrammet i december. 
 
Tävlingsledare, info:  
Nils Idström/ Tennis Gbg. 031–72 72 446. tavling@tennisgoteborg.se   /  www.tennisgoteborg.se   
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