
Tennis Göteborg inbjuder till 29:e                    
 

Damdubbelserien  2013 / 2014. 
 

ANMÄLAN görs via SvTF:s webb  www.tennis.se  eller via ett vanligt e-post innehållande lagets 

namn med kontaktpersonens namn, e-post och minst ett tel.nr. till   tavling@tennisgoteborg.se  

snarast möjligt och SENAST 25 augusti 2013. 

 

Anm.avgiften 500 KR. insättes i samband med anmälan på Tennis Göteborgs plusgiro 467 91 - 0 

(ange vad betalningen avser). OBS, Om avgiften ej är inbetald på plusgirot SENAST 1 OKT. 

kommer klubblaget att faktureras 550 Kr. (inkl. faktureringsavgift 50 kr). 

  

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
Tävlingsform och tävlingsklass 
Lagtävling i serieform där varje lagmatch består av tre dubbelmatcher. Varje dubbelmatch spelas i bäst 
av tre set med tie-break vid 6-6 i de två första seten. Vid ett ev avgörande 3:e set spelas detta endast i 
form av ett (1) matchtiebreak (först till 10 poäng och med 2 poängs skillnad). En lagmatch avgörs efter 
flest vinster i de tre dubbelmatcherna. Av de uttagna dubbelspelarna i DD1 och DD2 skall det bästa 
paret spela DD1 och näst bästa i DD2. Varje lag rangordnar själv sina olika dubbelkombinationer, den 
valda rangordningen får därefter ej ändras under seriens gång. I DD3 får endast Damer 30+. spela 
men oavsett spelstyrka. Obs, Se även nedan under rubriken nedan Rätt att deltaga.  

Spelperiod 
Inomhus September 2013 - April 2014.  (1:a serieomg. spelas prel. lörd. 28 sept. 2013)  

Rätt att deltaga 
Samtliga föreningar anslutna till Tennis Göteborg samt Kungsbacka TK, Vallda TK och Stenungsunds 
TK äger rätt att deltaga med ett eller flera lag. DD-Serien är endast öppen för damseniorer födda 1996 
eller tidigare (dvs fyller 18 år eller mer år 2014) i DD1 och DD2. Obs, DD3 är endast öppen för damer 
30+, födda 1984 eller tidigare (dvs fyller 30 år eller mer år 2014). Ingen begränsning efter spelstyrka 
eller licenskrav för deltagande spelare. En och samma spelare får endast spela en dubbelmatch per 
lagmatch och endast representera ett lag under hela seriespelssäsongen (sept. 2013-april 2014).  

Serietabell 
DD-Serien 2013/2014 avgörs som enkelserie där alla möter alla i en serie (dvs lagen möts en 

gång, hemma eller borta). Inget slutspel i DD-Serien 2013/2014.  
Lagmatchvinst (2-1 eller 3-0) ger två (2) matchpoäng. (wo räknas 3-0) Placering i serien avgörs efter 
antalet matchpoäng därefter totala skillnaden mellan vunna och förlorade dubbelmatcher, totala 
setskillnaden, totala gameskillnaden och i sista hand inbördes möten. 

  

Resultatrapportering  

Vi kommer att använda oss av Svenska Tennisseriens system med inbjudan till match och 

direkt resultatrapportering via SvTF:s webb  www.tennis.se  (här redovisas också spelprg med 

resultat och uppdaterad aktuell serietabell). 

 

Övrigt 
För övriga frågor hänvisas till tävlingsledaren: 
Nils Idström / Tennis Göteborg. tel. 031 – 72 72 446.    

tavling@tennisgoteborg.se  
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