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GÖTEBORGS JUNIORSERIE 2017 

(utomhus) 
spel på söndagar 27 augusti – 1 oktober 

 

  Datum: söndagar (27 augusti, 3 september, 10 september, 17 september, 24 september, 1 oktober) 
  Tider: Matcher spelas mellan kl. 09.00 – ca 18.00 
  Spelplats: Pixbo Tennis, Vällsjövägen 4, 435 43 Pixbo 
  Underlag: Grus utomhus 

 
Tävlingsklasser:  
Gula serien nedan rekommenderas för de mer tävlingsvana spelarna (spelas med gula gasbollar): 
1. Flickor f.04 och senare (F13.)   
2. Flickor f.01 och senare (F16.) Max 100 tennispoäng i ranking maj 2017 samt september 2017 
3. Pojkar f.04 och senare (P13.)   
4. Pojkar f.01 och senare (P16.) Max 100 tennispoäng i ranking maj 2017 samt september 2017 
 
Gröna serien nedan rekommenderas för de mindre tävlingsvana spelarna (spelas med gröna maxibollar) 

5. Flickor f.08 och senare (F9.) Orange bollar om ok för båda lagen 
6. Flickor f.06 och senare (F11.)  
7. Pojkar f.08 och senare (P9.) Orange bollar om ok för båda lagen 
8. Pojkar f.06 och senare (P11.)  
 
Anmälan: http://www.tennis.se/tavlingarseriespel/Seriespel/Aktuellaserierochcuper/. Det är bara den 
klubbansvarige i varje klubb som kan göra anmälan. Logga in och klicka på fliken Anmäl lag. – Fyll i uppgifterna 
som avser vilken serie det gäller, därefter vilken klass och vem som är lagledare/kontaktperson för laget. – 
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. Anmälan senast torsdag 22 juni. 

Anmälningsavgift: 550 kr/lag. Betalas till Tennis Göteborg bankgiro 205-9228, i samband med anmälan. Ej 
inbetalad anmälningsavgift resulterar i faktura på 600 kr (inkl. fakturaavgift 50 kr.). Anmälningsavgiften återbetalas 

ej efter anmälningstidens utgång. 

Tävlingsledning: Tävlingsledning kommer att finnas på plats i samband med alla matcher och ansvara för 
matchbevakning samt resultatregistrering. 

Klubbansvar: Som klubb ansvarar man för anmälan av lag samt utser lagansvarig. Den lagansvarige ansvarar 
för att laget har spelare på plats utsatt speltid.  

Tävlings- /matchform: Varje tävlingsklass består av 5 lag. Serien spelas som lagtävling där varje lagmatch 
består av två singelspelare och ett dubbelpar. Alla delmatcher (singlar och dubbel) 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. Antalet lagmatcher beror på det totala 
antalet anmälda lag. 
. 

Rätt att deltaga: Samtliga klubbar inom Tennis Göteborg samt Kungsbacka TK och Vallda TK. En spelare får 
endast spela i ett lag per tävlingsklass. 

. 

Kontakt: Jon Läbom (jon@pixbotennis.com) och Helena Thornadsson (helena@tennisgoteborg.se) Telefon: 
031-88 08 75 
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