
Spelregler för Öregrunds Tennisvecka år 2019 

Inför match: 

Spelare ska infinna sig senast 30 min före utsatt matchtid vid bana som finns angiven på tävlingens 

internetsida. 

VIKTIGT! Kontrollera 1 timme innan matchstart vilken bana som gäller, då det kan bli justeringar 

från ursprunglig planering.  

Inbollning får ske max 5 minuter på banan. 

Efter match: 

Segrare ska direkt efter avslutad match ringa tävlingssekretariatet för att meddela slutresultat. 

Poolspel: 

Spel i bäst av tre set. De två första seten avslutas med ett tie-break vid 6-6. Tredje set utgörs av ett 

match tie-break (först till 10 med marginal 2 bollar). 

Game spelas med ”no-advantage rule” (avgörande boll vid 40-40).  

De två främsta i varje pool går vidare till slutspelet. 

Om flera spelare i gruppen har lika antal vunna matcher tillämpas SvTF:s regler för att avgöra 

inbördes ordning. 

Om en spelare lämnar WO stryks den spelarens alla resultat i gruppspelet. 

Utslagsmatcher: 

Spel i bäst av tre set. De två första seten avslutas med ett tie-break vid 6-6. Tredje set utgörs av ett 

match tie-break (först till 10 med marginal 2 bollar). 

PS10 och FS10: 

För P-10 och F-10 gäller samma regler som övriga klasser med följande tillägg: 

- att varje set startar vid ställning 2-2. 

- ’’no-advantage rule’’ tillämpas ej i dessa klasser. 

- att spel sker med maxibollar. 

- att denna spelklass skall ha hjälp av domare. Föräldrarna till deltagande barn förväntas vara domare. 

Bollar: 

Bollar som används är: Babolat Roland Garros All Court 

  



Domare:  

Spelarna är själva domare och dömer bollar på egen sida av banan förutom i klasserna F-10 och P-10. 

Vid regn sker förskjutning av tävlingsprogrammet och vid långvarigt regn så kommer matcherna att 

kortas av för att kunna fullfölja spelprogrammet. 

Speltider: 

Aktuella speltider anges på SvTF:s internetsida för tennisveckan 

https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/4210CE36-534D-4E48-A45A-A52D2A7348A2 . 

Speltider kan flyttas och detta meddelas enbart direkt till spelare om denne inte har match före den 

utsatta. Därför uppmanas alla spelare att kontrollera att inga matchtider ändras då de spelat en match. 

Banor:  

Spel sker på bana som finns angiven på tävlingens internetsida. Banor läggs ut kvällen innan aktuell 

dag.  

VIKTIGT! Bana kan komma att ändras från ursprunglig planering. ifall det blir förseningar eller 

annat som gör att matcher behöver flyttas.  

Regn: 

Vid regn sker förskjutning av tävlingsprogrammet och vid långvarigt regn så kommer matcherna att 

kortas av för att kunna fullfölja spelprogrammet. 

Under extrema förutsättningar kan matcher flyttas inomhus 

Avgifter: 

Startavgift som inte har betalats i förväg ska betalas via Swish till 073-039 82 81 (Tävlingsledare 

Johnny Söderquist) före första match i varje spelklass du är anmäld till.  

Vid betalning efter tävlingarnas slut så debiteras en förseningsavgift. 

Tävlingssekretariat: 

Tävlingssekretariatet nås på: 073-359 03 52 

Övrig information: 

Information kan också fås via:  

- hemsidan www.oregrundstennis.se  

- face-book (löpande uppdateringar om dagens händelser och resultat) 

- anslagstavlor vid Kyrkbanan och Söderströms veranda (resultat) 

Frågor kan ställas via email: tennis@oregrund.nu 

https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/4210CE36-534D-4E48-A45A-A52D2A7348A2

