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KLASSINDELNING  

SVEDALASPELEN OUTDOOR 
 

 
Tävlingen kommer innehålla 9, 11, 13, 15 och seniorklasser för både pojkar/flickor och män/kvinnor. 

 
I 9 och 11års klasserna kommer det vara poolspel, följt av slutspel. Alla spelare kommer med i ett A eller B slutspel 
beroende av placering i poolen.  

  
I 13, 15 och seniorklasserna kommer vi köra ABC klasser  

 
11 årsklasserna spelas den 13-18/6, 9 årsklasserna 14-18/6, 13, 15 och herr och damsingelklasserna spelas den 10-16/6. Alla dubbelklasserna 

spelas i sprint format den 15-16/6. 
  

I HS, DS, PS15, FS15, PS13 och FS13 tillämpas ABC klasser. A: för tävlingsvana spelare med stor spelskicklighet, B: För tävlingsvana spelare, C: För 

spelaren som vill börja tävla eller har mindre tävlingserfarenhet. Spelaren väljer själv vilken klass man vill deltaga i.  9 och 11 årsklasserna spelas i 

poolform och matcherna avgörs med korta set, där varje set startar vid 2 lika i game. 9 årsklassen spelas med Maxiboll (grön). Vid för stort eller för få 

deltagarantal i någon klass kommer tävlingsledningen anpassa klassen på bästa sätt. SPELARE FÅR ANMÄLA SIG TILL HÖGST 2 SINGEL OCH 2 DUBBEL 

KLASSER. Speltider för juniorklasserna förläggs tidigast kl 15:00 på vardagar förutom 17-18/6 och helger förläggs speltiderna från kl 08:00. Herr och 
Damklasserna spelas tidigast kl 17.00 på vardagar och från kl 8 på helgen. 

 

ANMÄLAN görs via tävling online på www.tennis.se                                        

 

ANMÄLNINGSAVGIFT: 300: - per singelklass och 100:- per dubbelklass och    
betalas i samband med anmälan. 

 

ANMÄLNINGSTID: Senast den 29 maj  

 

LOTTNING och resultat läggs ut via tävling online 

 
SPELTIDER: Spelare är skyldig att själva hålla sig underrättad om speltider. 

Speltider läggs ut via tävling online.  

 

FÖRBEHÅLL: Eventuella förbehåll måste komma in i samband med anmälan 

och godkännas av tävlingsledningen. 
 

 

 

 

BANOR: Matcherna spelas in till Svedalahallen på 3st grusbanor. Vid regn 

flyttas matcherna inomhus. 

 
BOLLAR: Wilson US Open. Gas, Maxiboll i 9-års klasserna och 13C klasserna 

        

   TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Svenska Tennisförbundets  

    Tävlingsregler gäller.  

    

   TÄVLINGSSEKRETARIAT: Tel. 070-7851880 
 

      TÄVLINGSLEDNING 

       Magnus Grahn Tävlingsledare 
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