
Tennis Göteborg inbjuder till 18:e                   

Herrar 70-serien  2016 / 2017.

ANMÄLAN görs via SvTFs webb  www.tennis.se  eller via ett vanligt    
e-post innehållande klubblagets namn med kontaktpersonens /lagansvariges namn, e-post och 
minst ett tel.nr. Till   tavling@tennisgoteborg.se  snarast möjligt och SENAST 1 sept. 2016. 

Anm.avgiften 550 kr insättes i samband med anmälan på Tennis Göteborgs bankgiro 205-92 28.
(ange vad betalningen avser). OBS, Om avgiften ej är inbetald på bankgirot SENAST 1 NOV. 
kommer klubblaget att faktureras 600 Kr. (inkl. faktureringsavgift 50 kr).
 
Oförändrade bestämmelser gäller för seriespelet Herrar 70 (se bestämmelserna 
nedan). Förutom Göteborgsklubbarna så är även ett antal klubbar i Göteborgs 
närområde inbjudna (bl.a Elfsborg Tennis) att deltaga i årets H70-serie. När det 
gäller resultatrapportering och uppdatering av serietabellen, kommer vi att använda 
oss av Svenska Tennisseriens system med inbjudan och direkt resultatrapportering 
via SvTF:s webb  www.tennis.se  

TÄVLINGSBESTÄMMELSER.

Tävlingsklass 
Serie för klubblag, Herrar 70. (spelare födda 1946 och tidigare/ födda 1947 år 2016).
 
Lagsammansättning 
Varje lagseriematch omfattar två (2) singelmatcher och en (1) dubbelmatch.
(Obs, delmatcherna avgörs i bäst av två (2) set, se nedan under Tävlingsform).
 
Spelperiod 
Inomhus, september 2016 - april 2017.  (1:a omg prel. Månd. 26 sept.)
 
Tävlingsform 
Lagtävling i serieform där lagmatchen avgörs efter flest vunna av de 6 seten. 
Obs, Alla tre (3) delmatcherna ( 2 singlar och 1 dubbel ) avgörs i bäst av två (2) set. 
Serien spelas som dubbelserie, dvs lagen möts 2 gånger, hemma och borta. 
Ej licenskrav. Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. De 
bästa singelspelarna skall mötas i Singel 1, näst bästa i Singel 2. Klubblag får själv 
bestämma rangordningen mellan lagets spelare (för licens.spelare skall ranking- 
tennispoängen gälla). Den valda rangordningen får ändras under pågående serie vid
endast ett (1) tillfälle, efter nyår (dvs årsvis).
 
Serietabell 
Lagmatchvinst ( 6-0, 5-1 eller 4-2 i set ) ger 2 matchpoäng. Oavgjort ( 3-3 i set ) ger 
1 matchpoäng. Vid walk over räknas 6-0 som resultat. Placering i serietabellen 
avgörs efter antalet matchpoäng, setskillnad, gameskillnad och inbördes möten.
 

http://www.tennis.se/
mailto:tavling@tennisgoteborg.se
http://www.tennis.se/


Ändring av matchdag och hemma- bortamatch
I spelprogrammet angivet speldatum och hemma- bortamatch får ändras efter 
samförstånd mellan lagen. Vid senareläggning av match skall förutom motståndarlag
även tävlingsledaren meddelas om nytt speldatum. Dock bör ni spela årsvis dvs 
enligt spelprogrammet, detta pga att nya spelare (f.1947) kan tillkomma nästa år. 
  
Hemmalag 
Hemmalaget äger rätt bestämma bollmärke och står även för övriga kostnader i 
samband med matchen.
 
Resultatrapport 
Hemmalagets kontaktperson skall snarast efter matchens slut inrapportera resultatet 
via SvTF:s webb  http://www.tennis.se/  (gå in via tävlingstennis och seriespel). 
Resultat och aktuell serietabell uppdateras löpande på   www.tennis.se 
 
Tävlingsledare, för övrig info kontakta 
Nils Idström /  Tennis Göteborg
031 - 72 72 446
tavling@tennisgoteborg.se
 
www.tennisgoteborg.se   

Tidigare vinnare Tennis Göteborgs H70-serie, 2000-2016.
2000   GLTK
2001   Lerums TK
2002   Lerums TK
2003   Partille Tennis
2004   Partille Tennis
2005   Partille Tennis
2006   Partille Tennis
2007   Partille Tennis
2008   Partille Tennis
2009   Lerums TK
2010   Lerums TK
2011   GLTK
2012   GLTK
2013   GLTK
2014   GLTK
2015   Ullevi TK
2016   GLTK
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