
Inbjudan   GÖTEBORGSSERIEN, Yngre Juniorer 2015 (våren).

Denna serie som fick ett nytt format/upplägg i våras, kommer att fungera på samma sätt till våren 
2015. Serien som består av totalt 10 klasser för spelare födda 2002 och senare är uppdelad i två (2) 
kategorier, dels för mer tävlingsvana (klass 1-4 /”gula serien”) och dels för ”nybörjare, mindre 
tävlingsvana” (klass 5-10 /”gröna serien”) där man spelar med den ”gröna” maxi-bollen. Seriespelet 
avgörs inomhus jan-april 2015, 1:a omg. prel 10-11 jan. För mer info, se nedan. 

OBS, ANMÄLAN skall göras via SERIEANMÄLAN på  www.tennis.se  SENAST 1 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. Vi rekommenderar att 
en förälder står som ansvarig lagledare/kontaktperson. – 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.

OBS, i samband med anmälan:  Då vi eftersträvar att seriespelet ute bland klubbarna avgörs i så 
många sammandragningar som möjligt (dvs med många hemmamatcher på klubben samma dag) är 
det önskvärt att ni meddelar Tennis Gbg era önskemål ang detta. Meddela då så många alternativa 
speldatum för era hemmamatcher, som möjligt. Meddela även redan nu i samband med anmälan om 
era hemma- matcher alltid kommer att spelas på en bestämd veckodag (lörd eller sönd).
Anmälningsavgiften 500 Kr. per lag insättes på bankgiro 205-92 28 (Tennis Göteborg) senast i 
samband med anmälan. OBS, Om avgiften ej är inbetald på bankgirot SENAST 1 NOV. kommer 
faktura skickas på 550 kr. med inkl. faktureringsavgift på 50 Kr. 
OBS, Anm.avgiften återbetalas ej vid återbud efter anm.tidens utgång!
 
Tävlingsklasser.  /bollar: 
1.   Flickor f.04 och senare (F11.)  ”Gula serien” /gasbollar.
2.   Flickor f.02 och senare (F13.)  ”Gula serien” /gasbollar.
3.   Pojkar f.04 och senare (P11.)  ”Gula serien” /gasbollar. 
4.   Pojkar f.02 och senare (P13.)  ”Gula serien” /gasbollar. 
5.   Flickor f.06 och senare (F9.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. 
6.   Flickor f.04 och senare (F11.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. 
7.   Flickor f.02 och senare (F13.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar.
8.   Pojkar f.06 och senare (P9.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar.
9.   Pojkar f.04 och senare (P11.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. (vid få anmälda lag kan 
10. Pojkar f.02 och senare (P13.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. klasser slås samma).

Tävlingsform: 
Lagtävling i serieform, i samtliga klasser är lagsammansättningen per lagmatch: 2 singelspelare och 
ett dubbelpar. Observera att alla delmatcherna (singlarna och dubbeln) är tidsbegränsade till max 1 
tim. Den totala speltiden för en lagmatch är max 3 timmar med fördelningen 2+1 tim (singlar+dubbel) 
alt 1+2 tim (dubbel+singlar). Lagmatchen avgörs efter bäst av 6 st. ”förkortade set” s k tidsset (varje 
delmatch delas in i två ”tidsset” om 25 min). Lagmatchens slutresultat blir 6-0, 5-1, 4-2 eller 3-3.
(Se nedan rubriken: Övrigt, mer info).

Rätt att deltaga:
Samtliga klubbar inom Tennis Göteborg samt Kungsbacka TK och 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 tävl.klass.

Seriegrupper: 
Om många lag är anmälda till en klass bildas efter spelstyrka två (2) eller flera seriegrupper. Varje 
seriegrupp kan bestå av upp till 5-6 lag. OBS, inget slutspel efter avslutat seriespel.
Serietabell, lagseger (6-0,5-1,4-2) ger 2 poäng och oavgjort (3-3) ger 1 poäng.

Övrigt, mer info:  Kontakta tävlingsledaren (se nedan). Mer kompletta tävlingsbestämmelser finns att 
läsa i samband med publiceringen av spelprogrammet omkring 1 december.

Tävlingsledare, info: 
Nils Idström/ Tennis Gbg. 031–72 72 446. tavling@tennisgoteborg.se   /  www.tennisgoteborg.se  
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