
TÄVLINGSBESTÄMMELSER - Göteborgsserien Yngre Juniorer 2010 (våren). 

 

 

OBS! Angående resultatrapportering och inbjudan till match. 

Nu skall det vara igångsatt, dvs det nya systemet med resultatrapportering och inbjudan till 

match direkt via webben  http://www.tennis.se/  Information om hur det fungerar har gått ut 

till alla lagens kontaktpersoner från företaget TENBIS (Fredrik Palm) som handhar det hela. 

Så har ni några frågor/problem rörande det datatekniska, så kontakta Tenbis via e-post på  

tavling@tenbis.com  Ni kan också kontakta den serieansvariga i er klubb som 

förhoppningsvis kan hjälpa er med resultatinrapporteringen. Om problemen ändå kvarstår kan 

ni även fortsättningsvis göra som tidigare, dvs att hemmalagets kontaktperson inbjuder till 

match via e-post/telefon, till bortalagets kontaktperson och skickar resultatrapporten snarast 

efter matchen till undertecknad på e-postadressen  tavling@tennisgoteborg.se    (se även mer 

info nedan i tävlingsbestämmelserna) 

/ Nils Idström, 031-72 72 446. / TENNIS GÖTEBORG. 

 

 

Tävlingsklasser 
Kl.1 - F10. Flickor födda 2000 o senare (se särskild tilläggsbestämmelse nedan)* 

Kl.2 - F11. Flickor födda 1999 o senare 

Kl.3 - F12. Flickor födda 1998 o senare (se särskilda tilläggsbestämmelser nedan)** 

Kl.4 - F13. Flickor födda 1997 o senare 

Kl.5 - F14. Flickor födda 1996 o senare (se särskilda tilläggsbestämmelser nedan)** 

Kl.6 - P10. Pojkar födda 2000 o senare (se särskild tilläggsbestämmelse nedan)* 

Kl.7 - P11. Pojkar födda 1999 o senare 

Kl.8 - P12. Pojkar födda 1998 o senare (se särskilda tilläggsbestämmelser nedan)** 

Kl.9 - P13. Pojkar födda 1997 o senare 

Kl.10 - P14. Pojkar födda 1996 o senare (se särskilda tilläggsbestämmelser nedan)** 

 

 

Tävlingsform 
Lagtävling i serieform omfattande 2 singelmatcher och 1 dubbel i varje lagmatch. Av de två 

uttagna i lagets singelspel skall den bästa spela singel 1 och tvåan singel 2. Varje lag 

rangordnar själv sina spelare (undantag gäller för spelare födda 1996 som rangordnas 

efter rankingpoängen som publ. jan 2010). Den valda rangordningen får därefter ej ändras 

under seriens gång (inkl slutspelsmatcher), se även nedan under rubriken (Rätt att deltaga och 

laguppställningar/rangordning). Båda lagkaptenerna ansvarar för att singelspelarna spelar i 

"rätt" rangordning. Observera att i alla seriematcher spelas singlarna och dubbeln i bäst av två 

(2) set och att lagmatchen avgörs efter seträkning (dvs resultatet kan bli 6-0,5-1,4-2 eller 3-3). 

Förutom att matcherna spelas i bäst av två (2) set så gäller SvTF:s bestämmelser vilket 

innebär att varje set avgörs med ett vanligt tie-break (först till 7 poäng med 2 poängs skillnad) 

vid gameställningen 6-6. Undantaget från detta gäller i slutspelsmatcherna (april 2010). 

Se de speciella bestämelserna nedan under rubriken Slutspel. 

* Särskilda bestämmelser i de yngsta klasserna 1 och 6. 
Förutom ovanstående tävlingsform gäller följande särskilda bestämmelse för de yngsta 

klasserna 1 och 6 (födda 2000 och senare). Efter ett dubbelfel äger spelaren rätt att slå en 

extra serve (dvs spelaren har 3 servar). 
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Kontaktperson, lagkapten och matchansvarig 
Varje lag skall ha en utsedd kontaktperson vars namn med tillhörande uppgifter såsom e-

postadress och telefon insändes till Tennis Göteborg. Kontaktpersonen svarar för kontakten 

mellan lagen och Tennis Göteborg (tävlingsledningen). Kontaktpersonen ansvarar även för att 

resultatet blir inrapporterat (görs direkt via http://www.tennis.se/ ). I varje lag ingår en 

lagkapten som handhar frågor rörande laget. Lagkaptenen kan vara en särskilt nominerad 

ledare eller även tillika vara lagets kontaktperson. För utförligare lagkaptensbestämmelser, 

kontakta Tennis Göteborg eller se tävlingshandboken. En matchansvarig skall utses av 

hemmalaget till varje lagseriematch. Den matchansvarige har de uppgifter och befogenheter 

som normalt åligger en tävlingsledare, inkluderat att tävlingsbestämmelserna följs och att 

tillsätta domare om så önskas, dock inget krav. Observera att den matchansvarige 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 och 

kontaktperson eller matchansvarig och kontaktperson eller lagkapten och spelare (dock ej 

samtidigt som han/hon själv spelar). En och samma person får ej samtidigt vara lagkapten och 

matchansvarig. 

 

  

Rätt att deltaga och laguppställningar/rangordning 
En och samma spelare får endast spela för (representera) en klubb under samma säsong och 

deltaga i ett lag per tävlingsklass under en säsong (gäller ej klasserna 3, 5, 8 och 10, se nästa 

rubrik**Särskilda tilläggsbestämmelser). OBS, Dispens kan sökas för att representera två 

klubbar (yngre klasserna) under samma säsong. Före seriestart skall förutom kontaktperson 

även en prel laguppställning med spelarnas rangordning anmälas (insändas) till Tennis Gbg. I 

laguppställningen anges de tänkta spelarna (obegränsat antal spelare får anmälas) som avses 

att spela men vid behov kan en spelare efteranmälas till annat lag (byta lag) i samma 

tävlingsklass, så länge inte spelaren deltagit i sin första match för då är spelaren "låst, bunden" 

till det laget. Observera att rangordningen måste följas och att endast anmälda spelare får 

deltaga. Anmäld laguppställning kan kompletteras genom efteranmälan med de nyanmälda 

spelarnas rätta rankingplacering i laget. Anmälda laguppställningar publ här på webben. 

** Särskilda tilläggsbestämmelser i "huvudklasserna" 3, 5, 8 och 10 (12 o 14 års). 
I "huvudklasserna" 3, 5, 8 och 10 (dvs 12 o 14 års) gäller att en och samma spelare får bara 

spela i ett lag. Detta innebär att när en spelare har spelat sin första match för ett lag i klass 3, 

5, 8 eller 10 är han/hon "låst, bunden" till det laget och får ej spela för annat lag oavsett klass. 

OBS, undantag/förtydligande, 12-års-/13-årsklass, dvs spelare som deltager i 12-års och 

därefter i 13-års, äger rätten att gå tillbaka och återigen spela i "huvudklassen" 12-års. 

Klass 8 (P12) är indelad i en Div.1-grupp och en Div.2-grupp efter "spelstyrka" (lagens 

inplaceringar i divisionerna är gjorda efter serieresultaten från förra säsongen). Div.2-lagen 

har även möjlighet att bli slutsegrare (se under rubriken Slutspel). 

 

  

Serietabell 
Lagseger i seriematch ger 2 matchpoäng och oavgjort (3-3) ger 1 matchpoäng. Lagets 

slutplacering i serietabellen bestäms efter matchpoäng, setskillnad, inbördes möte (vid 

särskiljning av två lag), totala gameskillnaden och i sista hand flest vunna totalt antal 

delmatcher (= 2-0-matcher). Lagens slutplaceringar i serietabellerna/slutspelet kan komma att 

ligga till grund för ev inplacering till Div.1 eller Div.2 nästa säsong. 
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Walk over 
Om lag av tvingande skäl lämnar återbud (wo) för hel seriematch, vinner motståndarlaget på 

walk over och 6-0 räknas som resultat. Om ett lag förlorar flertalet hela seriematcher på walk 

over riskerar laget att helt räknas bort från serien. Om en spelare (ett par) bryter en påbörjad 

delmatch skall denna räknas som om matchen fullföljts. 

 

  

Slutspel (semi- & finaler) 
Efter seriespelets slut är alla seriesegrarna i klasserna 6 och 7 (A & B-grupper) liksom i klass 

8 (Div.1-gruppen) kvalificerade till slutspelsfinaler. En semifinal spelas mellan seriesegraren i 

Div.2 och tvåan i Div.1 (klass 8). Finalerna är tänkta att spelas på en spelplats vid en tidpunkt 

(april 2010) som Tennis Göteborg arrangerar. Observera att i slutspelsmatcherna spelas alla 

delmatcherna (singlarna och dubbeln) i bäst av tre (3) set. Liksom i Svenska Tennisserien 

kommer Yngre Juniorseriens slutspel också att tillämpa sig av matchtiebreaket. Vilket betyder 

att de två första seten spelas som vanliga tiebreakset, avgörande set genomförs i form av 

endast ett matchtiebreak (först till 10 poäng med 2 poängs skillnad). Detta innebär också att 

slutspelsmatcherna avgörs efter matchräkning, dvs vinst 3-0 eller 2-1 (således ej seträkning i 

dessa slutspelsfinaler). 

 

  

Hemmalag 
Hemmalaget står för alla kostnader i samband med matchen och äger även rätt att bestämma 

bollar av godkänt märke. 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. 

 

  

Ändring av spelprogrammet och inbjudan till match 
I det fastställda spelprogrammet är det angivet en speldag då matchen skall avgöras. Inbjudan 

till seriematchen som görs via webben http://www.tennis.se/ skall vara gjord senast fyra dagar 

före match. Undantaget när det gäller ändring av speldag är att detta får endast göras 

om seriematchen tidigareläggs i förhållandet till det fastställda programmet och de 

berörda lagen är överens samt att detta meddelas Tennis Göteborg. Om inbjudan uteblir är 

bortalagets kontaktperson skyldig att själv kontakta hemmalaget. 

I inbjudan till seriematchen anges bollmärke/typ, spelunderlag, tid och plats för matchen samt 

vem som är matchansvarig/kontaktperson och hur man kommer i kontakt (telefon). 

 

 

Resultatrapportering 

Hemmalagets kontaktperson skall snarast efter spelad match inrapportera resultatet via 

http://www.tennis.se/   Om resultatrapporten ej är gjord senast på första tisdagen efter 

speldagen (enligt det fastställda spelprogrammet) kan bortalaget komma att räknas som 

segrare (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 kommer direkt till kontaktpersonerna via E-post. 
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Övrigt 
I övriga frågor hänvisas till tävlingsledaren för beslut. 

 

Tävlingsledare 
Nils Idström / tel. 031-72 72 446. 

Tennis Göteborg, 

Göteborgsvägen 89, 

431 30  Mölndal. 

tavling@tennisgoteborg.se  
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