SvTF Göteborg välkomnar till 21:a

Herrar 70-serien 2019 / 2020.
Välkommen till H70-serien 2019-2020 hälsar vi alla deltagande lag och speciellt välkommen till
det nyanmälda H70-laget PÅVELUNDS TBK.
Anm.avgiften 600 kr insättes i samband med anmälan på SvTF Göteborgs bankgiro 205-92 28.
(ange vad betalningen avser). OBS, Om avgiften ej är inbetald på bankgirot SENAST 1 NOV.
kommer klubblaget att faktureras 650 Kr. (inkl. faktureringsavgift 50 kr).

I stort sett är det oförändrade bestämmelser som gäller för Göteborgs H70-serie.
Detta innebär bl.a. att vi frångår den ”nya” ”NO-AD” tillämpningen som vi tidigare
använt i alla ”vanliga game” i dubbelmatcherna (se bestämmelserna nedan). Detta
gjordes förra säsongen efter önskemål från er deltagande klubbar i H70-serien.
Således spelas alla ”vanliga” game i alla matcher med de ”gamla” sedvanliga
fördelspoängen.
OBS, när det gäller inbjudan, resultatrapportering och uppdatering av serietabellen,
är målsättningen att vi senare skall komma igång med att använda oss av Svenska
TF:s nya system via ”Tävling Online”.
Det troliga är dock att systemet inte kommer igång före seriestart, så tills vidare innan
vi blivit mer insatta i det nya systemet så kommer vi att använda oss av vanlig
mailkontakt och resultat- / serietabell-redovisning via: www.tennisgoteborg.se

TÄVLINGSBESTÄMMELSER.
Tävlingsklass
Serie för klubblag, Herrar 70. (spelare födda 1949 och tidigare/ från 1 jan. 2020 även
öppen för spelare födda 1950).
Lagsammansättning
Varje lagseriematch omfattar två (2) singelmatcher och en (1) dubbelmatch.
(Obs, alla delmatcherna avgörs i bäst av två (2) set, se nedan under Tävlingsform).
Spelperiod
Inomhus, oktober 2019 - april 2020. (1:a omg. månd. 21 okt.)
Tävlingsform
Lagtävling i serieform där lagmatchen avgörs efter flest vunna av de 6 seten.
Obs, Alla tre (3) delmatcherna (2 singlar och 1 dubbel) avgörs i bäst av två (2) set.
Vanligt set-tiebreak (först till 7 poäng med 2 poängs skillnad) spelas vid 6-6 i game,
alla set. NO-AD tillämpas EJ. Således spelas alla ”vanliga” game i alla singel- och
dubbelmatcher med de ”gamla” sedvanliga fördelspoängen.
H70-serien spelas som dubbelserie, dvs lagen möts 2 gånger, hemma och borta.
Ej krav på betalande licenstagare. Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i
varje lagmatch. De bästa singelspelarna skall mötas i Singel 1, näst bästa i Singel 2.
Klubblag får själv bestämma rangordningen mellan lagets spelare (för betalande
licens.spelare gäller den aktuella tennis-ratingen).

Serietabell
Lagmatchvinst (6-0, 5-1 eller 4-2 i set) ger 2 matchpoäng. Oavgjort (3-3 i set) ger
1 matchpoäng. Vid walk over räknas 6-0 som resultat. Placering i serietabellen
avgörs efter antalet matchpoäng, setskillnad, gameskillnad och inbördes möten.
Ändring av matchdag och hemma- bortamatch
I spelprogrammet angivet speldatum och hemma- bortamatch får ändras efter
samförstånd mellan lagen. Vid senareläggning av match skall förutom motståndarlag
även tävlingsledaren meddelas om nytt speldatum. Dock bör ni spela årsvis dvs
enligt spelprogrammet, detta pga att nya spelare (f.1950) kan tillkomma nästa år.
Hemmalag
Hemmalaget äger rätt bestämma bollmärke och står även för övriga kostnader i
samband med matchen.
Resultatrapport
Hemmalagets kontaktperson skall snarast efter matchens slut inrapportera resultatet.
OBS, när det gäller inbjudan, resultatrapportering och uppdatering av serietabellen,
är målsättningen att vi senare skall komma igång med att använda oss av Svenska
TF:s nya system via ”Tävling Online”.
Det troliga är dock att systemet inte kommer igång före seriestart, så tills vidare innan
vi blivit mer insatta i det nya systemet så kommer vi att använda oss av vanlig
mailkontakt och resultat- / serietabell-redovisning via mail/ alt. webben:
www.tennisgoteborg.se
Tävlingsledare, för resultatrapportering / övrig info kontakta
Nils Idström / Tennis Göteborg
0760 – 19 18 72.
tavling@tennisgoteborg.se
www.tennisgoteborg.se

Tidigare 20 vinnare Tennis Göteborgs H70-serie, 2000-2019.
2000 GLTK
2010 Lerums TK
2001 Lerums TK
2011 GLTK
2002 Lerums TK
2012 GLTK
2003 Partille Tennis
2013 GLTK
2004 Partille Tennis
2014 GLTK
2005 Partille Tennis
2015 Ullevi TK
2006 Partille Tennis
2016 GLTK
2007 Partille Tennis
2017 Lerums TK
2008 Partille Tennis
2018 Lerums TK
2009 Lerums TK
2019 GLTK

Herrar 70-serien 2019-2020.
OBS, när det gäller inbjudan, resultatrapportering och uppdatering av
serietabellen, är målsättningen att vi senare skall komma igång med att
använda oss av Svenska TF:s nya system via ”Tävling Online”.
Det troliga är dock att systemet inte kommer igång före seriestart, så tills
vidare innan vi blivit mer insatta i det nya systemet så kommer vi att använda
oss av vanlig mailkontakt och resultat- / serietabell-redovisning via mail / alt.
webben: www.tennisgoteborg.se
Ni är givetvis alla även välkomna med frågor till undertecknad tävlingsledare.
Tävlingsledare, Nils Idström / SvTF Göteborg. 0760 – 19 18 72.
tavling@tennisgoteborg.se
SPELPROGRAM / Herrar 70-serien 2019-2020.
Deltagande 6 lag.
Elfsborg Tennis.
GLTK.
Lerums TK.
Partille Tennis.
Ullevi TK.
Påvelunds TBK.
SPELPROGRAM 2019.
21 OKTOBER. (1:a omg)
Elfsborg – GLTK.
Lerum – Ullevi.
Påvelund – Partille.
28 OKTOBER. (2:a omg)
Partille – Ullevi.
Påvelund – Elfsborg.
GLTK – Lerum.
11 NOVEMBER. (3:e omg)
Partille – Elfsborg.
Ullevi – GLTK.
Lerum – Påvelund.
25 NOVEMBER. (4:e omg)
Elfsborg – Lerum.
GLTK – Partille.
Påvelund – Ullevi.
9 DECEMBER. (5:e omg)
Lerum – Partille.
Ullevi – Elfsborg.
GLTK – Påvelund.

SPELPROGRAM 2020.
20 JANUARI. (6:e omg)
GLTK – Elfsborg.
Ullevi – Lerum.
Partille – Påvelund.
3 FEBRUARI. (7:e omg)
Ullevi – Partille.
Lerum – GLTK.
Elfsborg – Påvelund.
24 FEBRUARI. (8:e omg)
Elfsborg – Partille.
GLTK – Ullevi.
Påvelund – Lerum.
9 MARS. (9:e omg)
Lerum – Elfsborg.
Ullevi – Påvelund.
Partille – GLTK.
23 MARS. (10:e omg)
Partille - Lerum.
Elfsborg – Ullevi.
Påvelund – GLTK.

----- ***** slut ***** -----

uppdat. 2019-10-07.

