
Västsvenska Cupen 2015.

Tävlingsbestämmelser.

Tävlingsform, Västsvenska Cupen är en sanktionerad (kat.4) lagtävling som 2015 
består av en herrklass med 12 deltagande lag och en damklass med 6 lag. Tävlingen
är en cup- /utslagsturnering för klubblag från Västsverige.

Alla lagmatcherna omfattar två (2) singlar och en (1) dubbel. Dubbelmatchen skall 
spelas först om inget annat bestäms mellan lagen. Matcherna spelas enligt SvTF 
bestämmelser i bäst av tre set. Liksom i Svenska Tennisserien kommer VS-Cupens 
matcher att tillämpa sig av matchformen, matchtiebreak i avgörande set. Detta 
innebär att de två första seten spelas som vanliga tiebreakset (tiebreak: först till 7 
poäng med 2 poängs skillnad). Vid ett ev 3:e avgörande set så genomförs detta 
endast i form av ett matchtiebreak, först till 10 poäng med 2 poängs skillnad. 
Hela lagmatchen avgörs efter flest vunna av de tre (3) delmatcherna (dvs resultatet 
blir således vinst med 3-0 eller 2-1). VS-Cupen 2015 spelas inomhus under jan-april.
Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. I de uttagna lagen 
skall de bästa singelspelarna mötas i singel 1 och näst bästa i singel 2. 
Rangordningen skall följa rankingen jan-april 2015. 

Prispengar  2015  (valfria presentkort)
Herrar Div.1A.   1:a pris:  2000 kr,  2:a pris:  1000 kr.
Herrar Div.1B.   1:a pris:    500 kr.
Damer Div.1.   1:a pris:  1000 kr,  2:a pris:  500 kr.

Observera att lagets anmälda kontaktperson är mottagare av eventuella prispengar i 
form av presentkort. Kontaktpersonen blir då själv ansvarig att fördela priset rättvist 
inom laget. Presentkorten måste användas under 2015.

Grupper, VS-Cupen 2015 består av tre (3) grupper: Herrar Div.1A. (5+1 lag) – 
Herrar Div.1B. (7 lag, där vinnande lag blir kvalificerat som 6:e lag till A-gruppen) – 
samt Damer Div.1. (6 lag). 

Spelares rätt att deltaga, Tävlingslicens är ett krav för alla spelare som deltager. 
Spelare får deltaga oavsett rankingpoäng, dvs ingen begränsning.  En och samma 
spelare får endast representera och spela i ett lag (gäller även annat lag från samma
förening).  

Hemma- bortamatch, Samtliga lagmatcher avgörs i enkelmöten, hemma eller borta.
Angivna hemma- bortamatcher och speldatum får endast ändras efter samförstånd 
mellan berörda lag, samt även godkännande av tävlingsledningen. 

Inkomster och utgifter, Hemmalaget bestrider alla kostnader i samband med 
matchen och gästande lag bestrider själv sina kostnader för resor och ev uppehälle.  



Ändring av speldatum och inbjudan till match, I spelprogrammet är lördag angivet
som speldag då matchen skall avgöras. I undantagsfall får dock om möjligt ändringar
av speldatum göras men då endast efter samförstånd mellan berörda lag, samt även
godkännande av tävlingsledningen. Inbjudan till match som görs via webben skall 
göras snarast möjligt och senast fyra dagar före match. Särskilt viktigt är det också 
att kontakta motståndarna /tävlingsledningen i god tid om man önskar ändra ett 
speldatum. Vid ev problem att inbjuda till match via seriespelssidan på SvTFs webb 
så går det även bra via mail-/telefonkontakt.
I inbjudan anges då de sedvanliga uppgifterna såsom speldag, tid, plats, bollar och 
prel laguppställning. Om inbjudan uteblir är bortalagets kontaktperson skyldig att 
själv kontakta hemmalaget.  

Resultatrapport, Hemmalagets lagansvariga kontaktperson skall snarast efter 
spelad match resultatrapportera via seriespelssidan på webben SvTF, som alt går 
det även bra att insända resultatrapporten via ett vanligt e-post / e-mail till  
info@tennisgoteborg.se   Rapporten skall då innehålla de fullständiga resultaten, 
klubblagens namn, för och efternamn på spelarna, licensnummer samt att det tydligt 
framgår vilken match som är singel 1, singel 2 och dubbelmatchen.
Mer INFO om inbjudan / resultatrapportering via seriespelssidan på webben SvTF 
finns på  www.tennis.se  (Användarmanualen).

Övrigt, I övriga frågor hänvisas till tävlingsledningen.

Tävlingsledning, Martin Stigh / Nils Idström / Tennis Göteborg.
031 – 72 72 446.   info@tennisgoteborg.se 
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