
Klassindelningar	  

Klass	  1	  -‐	  Herrsingel	  A	   Klass	  4	  -‐	  Damsingel	  A	   Klass	  7	  -‐	  Herrdubbel	  

Klass	  2	  -‐	  Herrsingel	  B	   Klass	  5	  -‐	  Damsingel	  B	   Klass	  8	  -‐	  Damdubbel	  

Klass	  3	  -‐	  Herrsingel	  50	   Klass	  6	  -‐	  Damsingel	  50	   Klass	  9	  -‐	  Mixed	  dubbel	  

	   	   Klass	  10	  -‐	  Generations	  dubbel	  

	   	   	   	   	   	  

Tävlingsbestämmelser	  

Spelform:	  

Tävlingen	  spelas	  i	  Tattby	  Tennishall.	  Singelklasserna	  spelas	  i	  bäst	  av	  tre	  set.	  Tiebreak	  vid	  sex	  lika	  i	  

samtliga	  tre	  set.	  Alla	  dubbelklasser	  och	  50-‐årsklasserna	  spelas	  i	  bäst	  av	  två	  set.	  Står	  det	  1-‐1	  i	  set	  
avgörs	  matchen	  med	  ett	  supertiebreak	  (först	  till	  10	  poäng,	  två	  poängs	  marginal).	  Generationsdubbel	  

spelas	  i	  poolspel	  med	  slutspel	  i	  bäst	  av	  tre	  matchtiebreak.	  SVTF’s	  regler	  gäller.	  Tävlingsledningen	  har	  
rätt	  att	  ändra	  spelform	  eller	  sammanslå	  klasser	  vid	  för	  många	  eller	  för	  få	  deltagare.	  

Anmälan	  och	  
Anmälningstid:	  

Anmälan	  görs	  via	  www.tentour.se	  och	  du	  måste	  ha	  SVTF:s	  tävlingslicens	  för	  att	  anmäla	  dig.	  Se	  
separat	  information	  på	  SLTK:s	  hemsida	  hur	  du	  löser	  din	  licens.	  Anmälningsavgiften	  är	  300	  kr	  per	  

singelklass	  och	  seniordubblarna	  150	  kr	  per	  person.	  Generationsdubbel	  100	  kr	  per	  person.	  Max	  tre	  
klasser	  per	  spelare.	  Anmälan	  är	  bindande.	  I	  och	  med	  anmälan	  godkänner	  du	  publicering	  av	  
spelschema	  på	  internet.	  	  Anmälan	  senast	  den	  27/2	  -‐	  2014.	  	  

Lottning	  och	  
spelprogram:	  

Datorlottning	  tillämpas	  (frilottning)	  den	  28/2	  och	  spelprogrammet	  publiceras	  på	  vår	  hemsida	  senast	  
den	  2/3.	  Spelschema	  kommer	  även	  att	  finnas	  tillgängligt	  på	  anslagstavlan	  i	  tennishallen.	  

Underlag	  och	  
bollar:	  

Plexipave/Gasboll.	  

Priser:	   Finalister	  och	  alla	  som	  spelat	  sig	  fram	  till	  semifinal	  erhåller	  pris.	  

Tävlingsledning:	  
Kurt	  Jangbåge,	  070-‐1960	  303	  och	  Anders	  Brenner.	  
	  

Övrigt:	  

Samtliga	  finaler	  spelas	  senast	  den	  15/3.	  Vid	  förhinder	  lämnas	  W:	  O.	  Inga	  finalmatcher	  skjuts	  framåt.	  

Max	  16	  deltagare	  i	  HSA	  och	  DSA	  varav	  2-‐4spelare	  (beroende	  på	  antal	  deltagare	  i	  B-‐klassen)	  kvalar	  in	  
från	  B-‐klassen.	  Undantag	  för	  max	  16	  deltagare	  gäller	  om	  vi	  sammanslår	  A-‐klasserna	  med	  B-‐klasserna.	  

B-‐klasserna	  fungerar	  som	  kval	  till	  A-‐klasserna.	  Finalist	  eller	  semifinalister	  (beroende	  på	  antal	  

deltagare)	  erhåller	  friplats	  till	  respektive	  A-‐klass.	  Vid	  stort	  antal	  deltagare	  påbörjas	  B-‐klasserna	  
helgen	  före	  A-‐klassernas	  start.	  

Varje	  spelare	  är	  själv	  skyldig	  att	  ta	  reda	  på	  sina	  speltider.	  Anmälan	  skall	  ske	  senast	  20	  minuter	  före	  
matchstart	  till	  tävlingsledningen.	  	  

W:	  O-‐matcher	  meddelas	  till	  tävlingsledning	  och	  motståndare.	  Flyttning	  av	  match	  måste	  ske	  på	  egen	  

hand	  dock	  före	  nästkommande	  match	  och	  med	  tävlingsledningens	  godkännande.	  	  	  	  	  

	  

	   Saltsjöbadens	  Lawntennisklubb	  (SLTK)	  inbjuder	  till	  

Klubbmästerskap	  inomhus	  för	  seniorer	  
2015	  

6	  mars	  –	  15	  mars	  

	  


