
Tävlingsregler julcupen 

Tävlingsform 
Julcupen är en handikappturnering där alla spelare tilldelas ett spelhandikapp.  

Exempel:  Om du får handikappet -15 så betyder det att du börjar på -15 i alla game och måste 
alltså vinna en boll för att komma upp på noll. 
Men om du möter en spelare som har handikappet -30 så kan ni dra av -15 på båda spelare så 
börjar du på noll och motståndaren på -15. Men det får ni bara göra om bägge spelare står på 
minus. Står en på plus så måste ni båda behålla handikappet ni har. 

Det är tillåtet att börja serva i ”fel ruta” om det underlättar räkningen. Räkna högt efter varje 
spelad boll så ni håller koll på ställningen. 

Alla klasser spelas i bäst av 3 set utan tiebreak. I alla tre set krävs vinst med minst två games för 
setvinst ex. 6-4, 7-5 eller 8-6. I ett ev. tredje set börjar spelarna på 3-3 men annars samma regler. 

Inbollning 5 minuter. 

Regler Svenska Tennisförbundets tävlingsbestämmelser 

HS spelas som elimineringsturnering där bara segraren går vidare. Pojksingel klassen spelas som 
poolspel där alla möter alla. I poolspelet räknas placering fram efter antal vunna matcher först 
och sedan inbördes möte i andra hand och gameskillnad i tredje hand. PS A och PS B har också ett 
slutspel med finaler och match om 3:e pris sista helgen. 

Spelplats o underlag 
Lindesberg TK´s inomhushall, plexipave 

Bollar  
Juniorklasser: Wilson. Hålles av spelarna själva utom i finalerna. 
Seniorklasser: Wilson. Hålles av spelarna själva utom i finalerna.  

Övrigt 
Anmälningsavgiften ska vara inbetald till klubben senast 25/12 på klubbens BG 121-9591 eller via 
bokatennis. Obs! Skriv JULCUP2018.  

Anmälningsavgiften 
Juniorklasser: 50 kr  
Seniorklasser: 100 kr.  

Spelare ska vara på plats senast 15 min före utsatt speltid. Spelare dömer matchen själva och 
noterar resultatet på anslagstavlan direkt efter matchen + skickar sms med resultat till Göran 
Otter på 070-289 70 78 som lägger ut resultaten på hemsidan. 

OBS! Om du inte kan spela matchen på utsatt tid så tar du kontakt med motståndaren för att 
bestämma en ny tid. Hör sedan av er till tävlingsledningen så kan vi boka in tiden åt er.  
Obs! Matchen måste spelas innan nästa omgång annars är det WO. 

Tävlingsledning 
Arne Carlzon tel. 31094, 070-312 16 16  
Thomas Waern tel. 14415, 070-210 40 61 
 


