
TÄVLINGSBESTÄMMELSER - Göteborgs Juniorserie  2018 (våren).

(2018-01-01).

Tävlingsklasser. /bollar (antal lag/ seriegrupper):
1.   Flickor f.07 och senare (F11.)  ”Gula serien” /gasbollar. (6/ 1).
2.   Flickor f.05 och senare (F13.)  ”Gula serien” /gasbollar. (6/ 1).
3.   Flickor f.02 och senare (F16.)  ”Gula serien” /gasbollar. (8/ 2).**se rubr. Rätt att deltaga. 
4.   Pojkar f.07 och senare (P11.)  ”Gula serien” /gasbollar. (9/ 2). 
5.   Pojkar f.05 och senare (P13.)  ”Gula serien” /gasbollar. (17/ 3). 
6.   Pojkar f.02 och senare (P16.)  ”Gula serien” /gasbollar. (13/ 2).**se rubr. Rätt att deltaga.
7.   Flickor f.07 och senare (F11.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. (4/ 1).
8.   Flickor f.05 och senare (F13.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. (5/ 1).
9.   Pojkar f.07 och senare (P11.)  ”Gröna serien” /maxi-bollar. (9/ 2). 
10. Pojkar f.05 och senare (P13.)  ”Gröna serien” / UTGÅR. (inga lag anmälda).
11. Flickor f.09 och senare (F 9.)  ”Orange serie” /orange boll. (5/ 1). *se särskilda bestäm.
12. Pojkar f.09 och senare (P 9.)  ”Orange serie” /orange boll. (6/ 1). *se särskilda bestäm.

Tävlingsform och lagsammansättning.
Lagtävling i serieform med sanktionskategori 4, vilket bl.a innebär att matcherna ej ligger till 
grund för rankingpoängen. I samtliga klasser är lagsammansättningen per lagmatch: två (2) 
singelspelare och ett (1) dubbelpar. Av de två uttagna i lagets singelspel skall den ”bästa” 
spela singel 1 och tvåan singel 2. Varje lag rangordnar själva sina spelare (undantag 16-
årsklasserna där den aktuella tennispoängen avgör rangordningen) och den valda rang- 
ordningen för de aktuella spelarna skall bibehållas under hela seriens gång. Båda lagledarna 
ansvarar för att singlarna spelas med ”rätt” rangordning. Observera att alla tre (3) 
delmatcherna (2 singlar + 1 dubbel) består av två (2) ”tidsset” i vilka man spelar obegränsat 
antal game. Obs nyheten från 2017, att   i alla dubbelmatcher tillämpas ”NO-AD” i alla 
game,   dvs vid ställningen ”40 lika” skall en avgörande gamepoäng spelas (”no-ad” - no 
advantage = ej fördel). I denna gameavgörande poäng skall mottagarna bestämma i vilken 
serveruta de vill mottaga serven. Den totala tidsåtgången för en lagmatch är 3 timmar med 
fördelningen 2+1 tim (singlar+dubbel) alt 1+2 tim (dubbel+singlar) eller i undantagsfall vid 
spel på en (1) bana, 1+1+1 tim (singel.1+singel.2+dubbel).
Varje individuell delmatch har en tidsåtgång av 60 min. dvs 1 tim. (5 min. inbollning, 50 min.
speltid och 5 min. ”eftersnack”/ alt. ev paus inför nästa delmatch). Varje delmatch delas in i 
två ”tidsset” om 25 minuter. Om det första ”tidssetet” blir längre än 25 min för att få fram en 
setvinnare, kommer det andra ”tidssetet” att förkortas med motsvarande tid. Varje individuell 
delmatch kan alltså sluta 2-0 eller 1-1. Observera således att i lag-/seriematchen spelas de två 
singlarna och dubbeln i två (2) ”tidsset” och att hela lagmatchen avgörs efter tidsset-räkning 
(dvs slutresultatet kan då bli lagvinst med 6-0, 5-1, 4-2 eller oavgjort 3-3). I alla delmatcherna
gäller att när 25 minuter har spelats bryts matchen (även mitt i ett game). Undantag från detta 
är om det står lika i färdigspelade game, då spelas det pågående gamet klart alt. ett nytt sista 
game för att få fram en vinnare av setet. Pågående poäng/boll i spel får färdigspelas, med 
anledning av detta så är rekommendationen att om möjligt avbryta matchen när boll ej är i 
spel (dvs, när tiden utgått, avbryt så fort sista poängen är avslutad, dock skall gamet spelas 
klart om gameställningen är lika). 
Servaren i det andra setets första game skall vara samma spelare som servade i det första 
setets sista game, men endast i det fall detta game avbrutits och ej spelats klart pga att 
speltiden utgått (25 min). 
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Poängställningen vid starten av det andra setet skall då vara 0-0, då poängen från det första 
setets sista avbrutna game är borträknade. Efter första set äger spelarna rätt till 2 min. paus (i 
det sk setbreaket). - se även under rubriken:  Kontaktperson/ lagledare, lagkapten, 
matchansvarig/ matchledare, domare.

* Särskilda bestämmelser i  ”Orange serie” Flickor 9. och Pojkar 9. (klass 11-12).
Observera de särskilda bestämmelserna i den ”Orange serien” (kl. 11-12). Förutom att 
samtliga matcher i dessa klasser skall spelas med ”Orange” boll, så gäller även följande. Efter 
två (2) felservar äger spelaren rätt till en 3:e serve. Matcherna skall också spelas på en två (2) 
meter kortare tennisbana. Denna förkortning görs genom att på båda planhalvorna en ny 
baslinje tejpas upp en (1) meter in i banan närmare nätet. I övrigt så gäller samma 
bestämmelser som i de andra klasserna (klass 1-10).

Seriegruppernas sammansättning och fördelning på klasserna.
Göteborgs Juniorserie våren 2018 består av 17 seriegrupper med max 7 lag i varje grupp är 
fördelade på 11 klasser. Av de 11 klasserna så ingår 6 i ”Gula” serien och 3 i den ”Gröna” 
serien. Se även ovan under rubriken Tävlingsklasser. I varje seriegrupp möts lagen en gång,
i hemma- eller/och bortamatch. Efter seriespelets slut får man fram en seriesegrare i varje 
seriegrupp men observera, inget officiellt slutspel arrangeras 2018. Även om alla seriegrupp- 
erna är angivna på samma nivå som Div.1-serier A-B-C, så är ändå rekommendationen för 
klubbar som har flera lag anmälda i samma tävlingsklass, att ”placera” in de ”bättre” och mest
utvecklade spelarna i lag 1 och sedan i lag 2 osv. detta för att få så ”tävlingsmässiga” 
seriematcher som möjligt.

Kontaktperson/ lagledare, lagkapten, matchansvarig/ matchledare, domare.
Varje lag har en utsedd kontaktperson/ lagledare vars namn med tillhörande uppgifter såsom 
e-postadress och telefon skall vara publicerade på `seriespelssidan´  http://www.tennis.se/ . 
Kontaktpersonen/ lagledaren ansvarar för kontakten mellan lagen och Tennis Göteborg 
(tävlingsledningen). Kontaktpersonen/ lagledaren ansvarar även för att vid en hemmamatch 
resultatet blir inrapporterat (görs direkt via http://www.tennis.se/ ). I varje lag ingår en 
lagkapten som handhar de sportsliga frågorna rörande laget såsom att coacha laget, ev. vara 
ansvarig för laguttagningen men oftast är det en klubbansvarig som gör laguttagningen. 
Lagkaptenen kan vara en särskilt nominerad ledare/ coach eller även tillika vara lagets 
kontaktperson/ lagledare.   

En matchansvarig/ matchledare utses av hemmalaget till varje lagseriematch. Den som är 
matchansvarig/ matchledare har de uppgifter och befogenheter som normalt åligger en 
tävlingsledare, inkluderat att tävlingsbestämmelserna följs och att tillsätta domare om så 
önskas och är möjligt, dock är det inget domarkrav i detta seriespel (spelarna dömer själva). 
Observera att en matchansvarig/ matchledare ej får fungera aktivt i laget som lagkapten, dvs 
coacha laget sittande inne på banan. 
Sammanfattningsvis gäller följande: en och samma person kan vara lagkapten (coach) och 
kontaktperson/ lagledare - eller matchansvarig/ matchledare och kontaktperson/ lagledare - 
eller lagkapten (coach) och spelare (givetvis dock ej samtidigt som han/hon själv spelar). En 
och samma person får ej samtidigt vara lagkapten (coach) och matchansvarig/ matchledare.

OBS- Även om det enligt SvTF:s bestämmelser är tillåtet med coachning inne på banan 
vid lagtävlingar, så är vår (Tennis Göteborg) starka rekommendation att ej tillämpa 
coachning under dessa korta och ”lekfulla” seriematcher.

Forts. nästa sida Sid. 2 (4).

http://www.tennis.se/
http://www.tennis.se/


Det allra bästa är om en ”så neutral som möjligt” matchledare ansvarar för hela seriematchens
genomförande inklusive speltiden (start- /sluttid). I annat fall då en sådan matchledare saknas 
så är rekommendationen att en vuxen (t.ex förälder) från varje lag gemensamt är 
matchansvariga och då inkluderar detta att ha kontroll på start- resp. sluttid. Observera dock 
att de matchansvariga får då ej samtidigt fungera aktivt i lagen som lagkaptener (coacher), dvs
vara inne på banan och coacha sitt lag. 

Rätt att deltaga och laguppställningar/rangordning
En och samma spelare får endast spela för (representera) en klubb under samma säsong och 
deltaga, spela i ett lag per tävlingsklass under en säsong. För att undvika wo-matcher, så är 
rekommendationen att man om möjligt alltid tar ut minst tre (3) spelare till lagmatchen. 
Anledningen till detta är att om någon av spelarna får förhinder (t ex sjuk) så kan matchen 
ändå genomföras med två (2) spelare som då spelar både singel och dubbel. 
Av de två (2) uttagna att spela singelmatcherna, skall den ”bästa” spela singel 1 och tvåan 
skall spela singel 2. Observera att den valda rangordningen måste följas (se även under 
rubriken Tävlingsform och lagsammansättning).
Obs   ** Notera inför 2018 års serie, att i 16-årsklasserna är det endast tillåtet att använda sig 
av spelare med maximalt 100,00 tennispoäng (rankingen gäller för både sept-dec 2017 och 
jan-april 2018). 

Upprättande av serietabell och poängräkning
Slutresultatet i en hel seriematch kan bli lagseger 6-0, 5-1, 4-2 eller oavgjort 3-3. Lagseger i 
seriematch ger 2 matchpoäng och oavgjort ger 1 matchpoäng. Lagets slutplacering i 
serietabellen bestäms efter matchpoäng, tidssetskillnad, gameskillnad och inbördes möten.

Walk over och avbrutna/uppgivna matcher
Om lag av tvingande skäl lämnar återbud (wo) för hel seriematch, vinner motståndarlaget på 
walk over och 6-0 räknas som resultat (36-0 i gameskillnad). För en wo-vinst i delmatch 
räknas på motsvarande sätt (2-0 resp 12-0). Om en spelare (ett par) tvingas avbryta en 
påbörjad delmatch gäller följande poängräkning.
Om en spelare (dubbelpar) som avbryter och är i gameunderläge i det första setet, förlorar 
setet med samma gameställning som var vid avbrottet, andra setet som ej är påbörjat förlorar 
man med 6-0. På samma set gäller för det andra setet och det första setet räknas då så som det 
är spelat.
Om en spelare (par) som avbryter och är i gameledning i det första setet, förlorar setet genom 
att motståndaren får ett (1) game mer än spelaren (paret) som avbryter, detta räknas också 
som resultatet i första set. En spelare (par) som vunnit första tidssetet och därefter avbryter 
matchen får tillgodoräkna sig setvinsten, denna delmatchen får då slutresultatet 1-1 (set). Alla 
ospelade och ej påbörjade tidsset får wo-resultatet 6-0 (game).
Om ett lag förlorar flertalet hela seriematcher på walk over riskerar laget att helt räknas bort 
från serien. Om en seriematch ej är spelad eller avgjord efter fastställt/ utsatt speldatum kan 
bortalaget komma att räknas som vinnare (wo).
Om serie-/lagmatchen ej kunnat slutföras pga att hemmalaget ej bokat upp tillräckligt med 
speltider, kan hemmalaget komma att räknas som förlorare efter uppgivet i den eller de 
delmatcher som ej blivit färdigspelade, pga detta.

Hemmalag
Hemmalaget står för alla kostnader i samband med matchen och äger även rätt att bestämma 
bollar av godkänt märke. OBS, i den ”gröna serien” klasserna 7-9 skall den ”gröna” maxi-
bollen användas och i ”orange serie” klasserna 11-12 ”Orange boll”.
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Ändring av spelprogrammet och inbjudan till match, matchtid, matchplanering
I det fastställda spelprogrammet är det angivet en speldag då matchen skall avgöras och får ej 
flyttas. Inbjudan till seriematchen som görs via webben http://www.tennis.se/ skall vara gjord 
snarast möjligt, utan dröjesmål och i god tid innan matchdagen, SENAST 4 dagar innan. Om 
inbjudan uteblir är bortalagets kontaktperson skyldig att själv kontakta hemmalaget. Om en 
seriematch ej är spelad eller avgjord (wo) efter fastställt/ utsatt speldatum kommer bortalaget 
att räknas som vinnare (wo). OBS, ingen ändring tillåts av de fastlagda speldatumen. 
Undantag från detta är om de berörda lagen är överens om att flytta seriematchen till ett 
tidigare datum – men en seriematch får EJ uppskjutas till senare, efter ett fastlagt datum 
(undantag lördag till söndag samma helg).
Om lagen ej är överens om annat, är rekommendationen att hela   seriematchen   planeras så att 
den är avslutad kl. 20:00 eller   skall senast vara avslutad kl. 21.00.

Resultatrapportering
Hemmalagets kontaktperson skall snarast och utan dröjesmål efter spelad match 
inrapportera resultatet via http://www.tennis.se/   Om resultatrapporteringen ej är gjord inom 
rimlig tid kan bortalaget komma att räknas som vinnare (wo).
När det gäller inbjudan, resultatrapportering med uppdatering av serietabell kommer vi att 
använda oss av Svenska Tennisseriens system med direkt rapportering via SvTF:s webb  
http://www.tennis.se/  Mer INFO om detta finns också på webben i en särskild ”info-fil” 
(SERIE-GUIDE /användarmanualen).

 
Övrigt
I övriga frågor hänvisas till tävlingsledaren.

Tävlingsledare
Nils Idström / tel. 031-72 72 446 / 0760 – 19 18 72.
Tennis Göteborg,
Göteborgsvägen 89,
431 30  Mölndal.

tavling@tennisgoteborg.se 
 
www.tennisgoteborg.se 

Sid. 4 (4).

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

