
LINDESBERGS TENNISKLUBB 

 

Tävlingsregler tennisligan 2020 

Ligaspelet består av två eller tre divisioner med 6 spelare i varje division. Det innebär totalt 5 matcher 

per spelare/ligaomgång. 2 spelare går upp 2 spelare åker ur och 2 stannar kvar. 

Vid starten har spelarna rankats av tävlingsledningen och placeras ut i de olika divisionerna.  

Obs! För att delta måste spelaren vara medlem i klubben och ha ett spelkonto på bokatennis. 

 

ANMÄLAN sker på www.bokatennis.nu/lindesberg och kommande aktiviteter.  När du anmäler dig 

dras startavgiften från ditt spelkonto. Seniorer 720 kr, juniorer 350 kr. När anmälan gått ut så ser du 

spelschemat om du loggar in och klickar på tävlingar, klubbligor, tennisligan 2020. Vi har en klass för 

vardera herrar, damer och juniorer. Men minst 4 st. anmälningar/klass krävs för att ligan ska starta. 
 

POÄNGRÄKNING 

• Matchen spelas i bäst av tre vanliga set med tiebreak (först till 7 poäng) vid 6-6. 

• Varje vunnen match ger 2 poäng. 

• Vid förlust ger vunnet set en poäng. 

• Tabellplacering vid samma poäng avgörs via gameskillnad. 

• Max 5 min. inbollning. 

• Spelarna håller själva med bollar. 

• Varje spelare dömer på sin sida. 

• WO: Om en av spelarna inte kan ställa upp trots upprepade försök att hitta lämplig tid så anses den andre 

spelaren ha segrat på WO med 6–0, 6–0. Resultatet rapporteras på samma sätt som övriga matcher.  

FLYTTA SPELTIDEN 

Om en spelare inte kan spela på bokad tid så får han kontakta medspelaren och försöka komma överens 

om annan tid. Ombokning ska göras av spelarna själva under 'Boka matcher' i tävlingsmenyn!  

Obs! Matchen ska spelas senast innan nästa omgång.  

VID REGN 

Om det regnar eller har gjort det så banan är ospelbar så bokar någon av spelarna en ny tid. Se under 

flytta speltiden. Det går också att boka tid i tennishallen men enbart pga. dåligt väder. Ligan ska spelas 

utomhus annars. 

 

 RAPPORTERA RESULTATET 

Vinnande spelare ansvarar för att resultatet fylls i på www.bokatennis.nu/lindesberg  direkt efter 

matchen. Se 'Ange resultat' i menyn.  
 

TABELLER 

Tabeller skapas automatiskt och kan ses av alla i klubben. Se 'Tabeller' i menyn.  

I övrigt gäller det att hålla sig till tennisens generella regler och se till att ha riktigt roligt! 

Speldagar o speltider  Tisdagar eller onsdagar kl. 17-21 

Hur ofta 1 match/vecka för varje spelare. Start vecka 19. (Vecka 19 – 27  och 30 – 35 

är totalt 15 veckor) Uppehåll vecka 28+29. 

TÄVLINGSLEDARE 

Thomas Waern, thomas.waern@telia.com  tel. 070-2104061 

Göran Otter, g.otter@telia.com  tel.070-2897078 
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