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A. Organisation och indelning
1. Juniorserien
Juniorserien omfattas av en serie inomhus.
Serierna består av följande klasser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herr junior 17-25 år
Dam junior 17-25 år
Pojkar 15-16 år
Flickor 15-16 år
Pojkar 14 år och yngre
Flickor 14 år och yngre

Serien består av olika antal lag beroende på antal anmälda lag.
Lag från samma klubb bör dock bli placerade i olika grupper i möjligaste mån beroende på hur många
deltagande lag.
2. Slutspel
Vinnande lag i respektive grupp kontaktar kansliet och ansöker om att få genomföra
slutspelasmatchen. Kansliet kontaktar lagen och bekräftar slutspelsmatchen. Detta gäller de klasser
som har två eller fler grupper i respektive klass. Det motsvarar som en matchomgång.
B. Allmänna bestämmelser
1. Klubbars rätt att delta
Endast klubbar anslutna och som betalt sin medlemsavgift till Svenska Tennisförbundet och Tennis
Stockholm äger rätt att delta i Juniorserien.
2. Inbjudan
Inbjudan till serien utfärdas i god tid genom annonsering på www.tennisstockholm.se och email till
Stockholmsklubbarnas klubbmail.
3. Anmälan
Anmälan sker direkt på www.tennisstockholm.se för varje enskilt serielag och spelperiod enligt
följande:
Inomhus
December/Januari
Samtliga klasser
Tennis Stockholm förbehåller sig rätten att vidta justeringar i seriesystemet som kan bli nödvändiga.
4. Lag från samma klubb
Klubbar får delta med obegränsat antal lag per klass. Lag från samma klubb fördelas om möjligt till
olika grupper. Lagen anges med klubbnamn eller dess förkortningar jämte 1,2,3 osv.
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5. Walk over
Klubb som inplacerats i seriesystemet, är förpliktad att fullfölja tävlingen.
Om ett lag måste blir tvingade att lämna wo i individuell match döms 1-0 i matchresultat och 12-0 i
gameresultat. Om ett lag lämnar wo i hela lagmatchen vinner motståndarlaget matchen med 3-0.
6. Antal singel- och dubbelmatcher, tiebreak
Lagmatcherna omfattar följande:
2 singlar och 1 dubbel
Spelform
Inomhus

De individuella matcherna omfattar 10 minuters inbollning. Samtliga matcher spelas i
flest antal vunna game på 50 minuter. Alla matcher måste brytas vid full tid dvs exakt
50 minuter. Tiden får ej överskrida till nästkommande tid dvs till nästa spelare ska
komma in på banan. Man spelar alltså ej ”färdigt gamet” utan bryter direkt när klockan
är 00. Avbrutet game räknas ej med.
Matcherna räknas inte med i Svenska Tennisförbundets rankingsystem.

7. Ändring av matchdag
I programmet angivna matchveckor får ändras om båda klubbarna är överens. Ny matchdag skall
omgående anges och spelas mellan första och sista spelomgången.
8. Spelares rätt att delta
Endast den som är medlem i en till Tennis Stockholm ansluten klubb äger rätt att delta.
Spelare som avbryter singelmatch får inte delta i dubbelspel i samma lagmatch om inte
tävlingsledaren bedömer att anledningen till att spelaren inte genomfört singelmatchen uppenbart är
godtagbar.
9. Spelares rangordning och lagtillhörighet.
Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. Av singelmatcherna skall spelarna
vara rangordnade inbördes för respektive singel. Denna rangordning måste följas under hela
seriespelet.
Reserv får sättas in på den plats i laget som motsvarar spelarens spelstyrka. Om rangordningen blir
felaktig förlorar laget samtliga de individuella matcher/-na, vari felaktigt placerade spelare deltagit.
Klubb med flera lag i samma klass bestämmer själv vilket av lagen spelarna ska tillhöra. Spelare får
inte byta mellan lagen under pågående serie.

10. Bollar
Hemmalaget äger rätt att bestämma vilket slag av bollar av godkänt fabrikat.
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11. Kontaktmän och lagkapten
Klubben skall för varje lag ha en ansvarig kontaktperson. Tennis Stockholm ska senast vid
anmälningstidens utgång skriftligen erhålla uppgift på kontakpersonens namn, adress och
telefonnummer. Kontaktperson för föreningarnas talan då det gäller arrangerandet av lagmatcher
och svarar för resultatrapporteringen.
12. Domare/matchansvarig
Inget domarkrav i Juniorserien.
13. Inbjudan
Inbjudan till match skall vara gästande lag tillhanda senast 14 dagar före det matchen spelas.
Inbjudan görs enklast via det administrativa verktyget på www.tennisstockholm.se
Arrangerande klubb skall samtidigt ange bollmärke/typ, banunderlag, tid och plats för matchen.
Kontaktpersonen är ansvarig för att seriematcher genomförs på fastställd matchdag.
Om inbjudan uteblir är bortalagets kontaktperson skyldig att själv sätta sig i förbindelse med
hemmalaget angående speltider etc. Om kontaktpersonen inte svarar, ta kontakt direkt med klubben
för att få hjälp med detta.
14. Matchtid
Seriematch påbörjas i sådan tid att den i sin helhet kan beräknas vara avslutad senast kl. 20.00
lördag, söndag och helgdag samt kl 22.00 övriga dagar. Dubbelmatchen skall spelas sist såvida inte de
båda klubbarna kommer överens om annan spelordning.
15. Resultatrapportering
Hemmalaget för matchen ansvarar för att rapportera resultatet för seriematchen senast dagen efter
avslutad match. Inloggning och en manual mailas ut till respektive kontaktperson och lag inför
starten av serien.
16. Upprättande av serietabell
Resultatet i divisionen avgörs i följande ordning:
- högsta antalet poäng
- största matchskillnad
- största gameskillnad
Om vid spel i enkelserie, två lag fortfarande inte kan särskiljas avgör resultatet i "första singeln" i det
inbördes mötet.

Lycka till!
Tennis Stockholm
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