
Inbjudan SVENSKA JUNIORCUPEN & LAG-SM   2010. 
 
Svenska Tennisförbundet inbjuder till 18:e upplagan av Svenska Juniorcupen 
inomhus 2010. Svenska Juniorcupen är en lagtävling för pojkar och flickor, 18 år 
eller yngre. Tävlingen inleds med cupspel i fyra (4) geografiska grupper, södra, 
västra, mellan och norra. De fyra gruppsegrarna är kvalificerade till slutspelet (se 
även nedan under rubriken slutspelsarrangör) där segrande pojk- resp flicklag blir 
Svenska Juniorlagmästare och erhåller RF:s SM-tecken för lag. 
 
Prispengar till klubben 
Deltagande klubbar i Svenska Juniorcupen 2010 tävlar om totalt 20 000 kr i pris-
pengar. Slutsegrarna och svenska mästarna P18 resp F18 erhåller 5000 kr vardera. 
Finallagen (2:a pris) erhåller 2500 kr, 3:e pris 1500 kr och 4:e pris 1000 kr. 
 
Klasser och lagsammansättning 
POJKAR 18  (f.1992 eller senare) omfattande fyra singelmatcher och två dubbel- 
matcher i varje lagmatch. 
FLICKOR 18  (f.1992 eller senare) omfattande tre singelmatcher och en dubbel- 
match i varje lagmatch. 
 
Tävlingsform 
Tävlingen spelas i cupform (utslagsturnering) för pojklag och flicklag med 
enkelmöten dvs lagen möts antingen hemma eller borta. 
Vilket lag som skall ha hemmamatch finns särskilt markerat i spelprogrammet. 
Lagmatchen avgörs efter flest vunna av de sex (6) resp fyra (4) delmatcherna. OBS, 
Om lagmatch slutar oavgjord (2-2 eller 3-3) avgör setskillnaden, vid lika set avgör 
gameskillnaden. Vid set- och gameräkning räknas matchtiebreak som ett (1) set 
liksom ett (1) game. Vid lika gameskillnad vinner laget som vann dubbelmatchen 
(pojkdubbel 1). 
Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. I singelmatch 1 skall 
de högst rankade spelarna spela, de näst högst rankade möts i singel 2, osv. 
Samtliga matcher spelas i bäst av tre (3) set, där de två (2) första seten är vanliga 
tiebreakset medan ett eventuellt 3:e och avgörande set avgörs i form av endast ett 
(1) matchtiebreak, först till 10 poäng men med 2 poängs skillnad.  
 
OBS, NYHET inför 2011 års tävling 
Inför 2011 års Svenska Juniorcup planerar vi prel. för att bilda en Sverige- (elit-) 
grupp där de bästa pojk- resp flicklagen deltager. 2010 års tävling kommer då att 
delvis ligga till grund för kvalificeringen genom att de fyra (4) bästa (semifinallagen) i 
varje grupp är garanterade platser i Svenska Juniorcupens Sverige- (elit-) grupp 
2011. Mer information ges i samband med tävlingsinbjudan nästa år. 
 
Slutspelsarrangörer 
Obs, liksom 2008-2009 gäller att i 2010 års tävling är slutspelsarrangörerna förut- 
bestämda enligt följande. I Pojkarnas slutspel skall klubblaget som vinner mellan- 
svenska gruppen arrangera slutspelet eller i andra hand ansvara för att slutspelet blir 
genomfört. På samma sätt gäller för Flickornas slutspel att segrande klubblag från 
sydsvenska gruppen skall arrangera slutspelet. 
 



Prel. Speldatum Svenska Juniorcupen  2010 
16-17 jan.  1:a omg.  
23-24 jan.  1 / 2:a omg. 
30-31 jan.  2 / 3:e omg. / semifinaler / gruppfinal 
6-7 febr.  semifinaler / gruppfinal 
27-28 febr. gruppfinal 
17-18 april SM-slutspel 
 
Anmälan 
Anmälan görs endast via SvTF:s webb 

www.tennis.se   
 

Anmälningstiden utgår  15 november 2009. 
Anmälningsavgiften är  500 Kr. som insättes på plusgirot  28 11 54 - 5. 
 
Övrigt 
Utförligare bestämmelser med lottning och spelprogram presenteras på  
www.tennis.se   
För ev ytterligare information kontakta Nils Idström (tävlingsledare),   
tel. 031 – 72 72 446 (Svensk Tennis Göteborg).  tavling@tennisgoteborg.se  
 
 
Tidigare Juniorcupsegrare och Svenska lagmästare 18 år 
 

 POJKAR FLICKOR 
1993 USIF (Upsala Studenters IF) Sundsvalls TK 
1994 USIF (Upsala Studenters IF) GLTK 
1995 Helsingborgs TK Båstad-Malens TS 
1996 Ullevi TK GLTK 
1997 Ullevi TK IS Göta 
1998 Ullevi TK SALK 
1999 SALK SALK 
2000 SALK SALK 
2001 Ullevi TK SALK 
2002 Helsingborgs TK Växjö TS 
2003 Växjö TS SALK 
2004 Växjö TS SALK  
2005 USIF SALK 
2006 Växjö TS SALK 
2007 SALK GLTK 
2008 KLTK SALK 
2009 Helsingborgs TK KLTK 


