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HERRAR

Spelprogram för Stockholmsserien utomhus 2013
Välkomna till en ny säsong av Stockholmsserien utomhus!
Nytt för denna säsong är att vi kommer att använda oss av rapporteringssystemet som används
för det Allsvenska seriespelet. Det är för att underlätta administrationen för både spelare och
förbund. Du kan här bjuda in till match som sedan motståndaren accepterar. Här finns även
kontaktinformation för respektive lag. Saknar vi en rapportering av ett matchresultat kommer
det automatiskt gå ut ett mail till lagen, lagansvarig som det berör. Du som spelar
Stockholmsserien behöver inte ha licens.
Rapportering av resultat
Alla seriematcher i serien skall vara slutspelade i till helgen 15-16 juni 2013. Alla resultat
skall vara slutrapporterade på hemsidan till ovanstående datum.
Spelschema
Alla matchdatum hittar du på www.tennis.se . Där kallar du även till match alternativt att du
ringer och lägger in matchtiden i efterhand. Om så är möjligt möter inget hinder att matcherna
spelas tidigare än angivna tidpunkter.
Lagansvarig har följande åttagande:
 att boka banor vid hemmamatch
 att kalla till match via www.tennis.se senast två veckor innan matchdatum
 att ta kontakt motståndarlaget ett par dagar innan match, gärna via sms eller telefon så
att det inte blir något missförstånd med något.
 att bollar finns till matchen
 att vid regn kontakta motståndarlaget om det blir spel inomhus eller om matchen
måste bokas om till ny tid
 att hemmalaget rapporterar resultat på hemsidan alternativt vid inställd match lägga in
ny tid och kalla för ny match
EN KLUBB SOM ÄR ANMÄLD TILL SERIENSPEL OCH DELTAR I SERIESYSTEMET
ÄR FÖRPLIKTIGADE ATT FULLFÖLJA TÄVLINGEN. TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Spelregler
Matchform
Matcherna spelas i bäst av tre set med tie-break vid ställningen 6-6 i samtliga och ett
eventuellt tredje set spelas ett matchtiebreak till 10.

Antal matcher
Damerna
Varje match består av två singlar och en dubbel
Herrarna
Varje match består av tre singlar och en dubbel
Vinst ger 2 poäng och det förlorande laget får 0 poäng.
Oavgjort i matcher ger 1 – 1 i poäng.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften på 100 kr faktureras klubben.
Spelarna behöver inte ha någon spelarlicens registrerad hos Svenska Tennisförbundet.
Länkar
Kontaktuppgifter och resultat
http://seriespel.tennis.se/competition.php?compID=206

Förfrågningar angående serierna besvaras av kansliet, telefon 08-6274040 alternativt på mail
kansli@tennisstockholm.se

Lycka till!
Tennis Stockholm

