
	  

	  

	  

Klassindelningar	  
Klass	  1	  –	  Pojkdubbel	  08-‐11	  (Midboll)	   Klass	  2	  –	  Pojkdubbel	  12-‐15	  eller	  yngre	   Klass	  3	  –	  Pojkdubbel	  16-‐18	  eller	  yngre	  

Klass	  4	  –	  Flickdubbel	  08-‐11	  (Midboll)	   Klass	  5	  –	  Flickdubbel	  12-‐15	  eller	  yngre	   Klass	  6	  –	  Flickdubbel	  16-‐18	  eller	  yngre	  

Klass	  7	  –	  GD	  Barn	  08-‐11	  (Midboll)	   Klass	  8	  –	  GD	  Barn	  12-‐15	  eller	  yngre	   	  Klass	  9	  –	  GD	  Barn	  16-‐18	  eller	  yngre	  

GD	  =	  Generationsdubbel	   Barn	  med	  förälder	  eller	  mor/farförälder	   	  

	  
Tävlingsbestämmelser	  

Spelform:	  

Klasserna	  spelar	  poolspel	  med	  slutspel.	  Matchform	  bestäms	  efter	  antal	  deltagare.	  SVTF:s	  regler	  
gäller.	  SVTF:s	  regler	  gäller.	  Tävlingsledningen	  har	  rätt	  att	  ändra	  spelform	  eller	  sammanslå	  klasser	  vid	  
för	  många	  eller	  för	  få	  deltagare.	  	  	  

Anmälan	  och	  
Anmälningstid:	  

Anmälan	  och	  betalning	  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	  eller	  via	  
http://www.tennis.se/TavlingarSeriespel/Informationfortavlingsspelare/Tavlingslicens/NyLicens/	  
Avgift:	  200	  kr/klass.	  Anmälan	  är	  bindande.	  	  Anmälan	  senast	  den	  10/4,	  kl.	  18.00.	  I	  och	  med	  anmälan	  
godkänner	  du	  publicering	  av	  spelschema	  på	  internet.	   

Lottning	  och	  
spelprogram:	  

Datorlottning	  tillämpas	  (frilottning)	  och	  spelprogrammet	  publiceras	  på	  vår	  hemsida	  (länk	  Tentour)	  
senast	  den	  13/4.	  Spelschema	  kommer	  även	  att	  finnas	  tillgängligt	  på	  anslagstavlan	  i	  tennishallen.	  

Underlag	  och	  
bollar:	   Plexipave/Gasboll/Midboll.	  

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

Tävlingsledning:	   Tränarna	  08-‐717	  83	  20.	  

Övrigt:	  

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.	  	  

Tävlingsledningen	  har	  rätt	  att	  ändra	  spelform	  eller	  sammanslå	  klasser	  vid	  för	  många	  eller	  för	  få	  
deltagare.	  

	  

	  

	   	  
Saltsjöbadens	  Lawntennisklubb	  (SLTK)	  inbjuder	  till	  KM	  

Juniordubbel	  
Generationsdubbel	  	  	  
16	  april	  –	  19	  april	  och	  23	  april	  –	  26	  april	  2015	  

	  


