INBJUDAN TILL ÖST/MITT-Ligan
SvTF Öst och SvTF Mitt arrangerar ÖST/MITT-Ligan hösten inomhus 2020
TÄVLINGSKLASSER:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klass Flickor/Pojkar (mixade lag) 11 år och yngre A – 2009 el. yngre (Grön boll)
Klass Flickor/Pojkar (mixade lag) 11 år och yngre B – 2009 el. yngre (Grön boll)
Klass Flickor 14 A (14 år och yngre – 2006 el. yngre)
Klass Flickor 14 B (14 år och yngre – 2006 el. yngre)
Klass Pojkar 14 A (14 år och yngre – 2006 el. yngre)
Klass Pojkar 14 B (14 år och yngre – 2006 el. yngre)

Klass 3 och 5 (A-klasserna) vänder sig till spelare med tävlingsvana. Klass 4 och 6 (Bklasserna) vänder sig till spelare utan tävlingsvana.
INFORMATION:

Anmälan: Anmälan görs via Tävling Online: https://svtf.tournamentsoftware.com/leagues
För att anmäla lag till serien, så behöver klubbens serieansvarige person logga in på Tävling
Online och anmäla lagen. Om klubben saknar serieansvarig person, maila serier@tennis.se.
Det är också i inloggat läge som klubbens serieansvarige person kan se om och vilka lag som
klubben redan har anmält till serien, och om anmälan behöver kompletteras.
Indelning av grupper: Geografisk indelning av grupper görs av arrangören.
Tävlingslicens: Licenskrav gäller för klasserna 3 och 5 där även Svensk Tennisrating
beräknas för resultat med spelare 13 år och äldre. I övriga klasser behövs endast den
kostnadsfria motionslicensen.
Kostnad: 500 kr/lag. Anmälningsavgiften är subventionerad av Öst/Mitt för att stimulera
anmälan från många klubbar och lag. Kostnaden faktureras efter lottning av spelschemat.
Arrangörsklubben bekostar sina banor och eventuell fika.
Antal lag: Klubben kan anmäla fler lag för de olika klasserna. Målsättningen är att vi har 5-6
lag i varje klass. Om målsättningen inte nås erhåller vi rätten att slå ihop klasserna.
Antal spelare i lag: Spelarnamn (maximalt fem spelare) anges i samband med anmälan på
Tävling Online. Registrering av spelarnamn förutsätter att spelaren är registrerad i Tävling
Online för aktuell klubb. Lag kan anmälas utan spelarnamn. Dock rekommenderas att så
många spelarnamn som möjligt anges vid anmälan. Detta då vi strävar efter att dela upp
matcher i bästa möjliga mån efter spelstyrka samt geografi.
Sista anmälningsdag 15 augusti. Klass 1 och 2 kan spelas i mixade lag eller i lag bestående
av endast flickor eller pojkar.

Spelprogram: Förhoppningsvis kan vi ha ett färdigt spelschema vecka 35.
Lagmatchens avgörande: Varje lagmatch spelas i form av två singlar och en dubbel. Vinst i
singelmatch ger en poäng. Vinst i dubbelmatch ger en poäng. Matcherna spelas i bäst av tre set
med start från 2-2. Arrangören räknar med tre timmar/match. Dubbelmatcherna spelas med NoAd.
WO: Vid WO utesluts laget från ligan.
Sammandrag: Vi kommer i största möjliga mån vilja arrangera ligaspelet genom sammandrag
– där lagen får spela minst två lagmatcher på en dag.
Boll: Klass 1-2 spelas med grön prick boll och klasserna 3-6 spelas med gul boll.
Seriestart/Serieavslut: 1 oktober – 31 december.
Dispens: Arrangörerna erhåller rätten att bevilja dispens av olika slag.
I samtliga klasserna kan förening söka dispens att spela med spelare som är äldre. Sådan
dispensansökan skall insändas i samband med anmälan och behandlas därefter av regionen.
Priser: Plaketter utgår till vinnarna i serierna.
Välkomna med anmälan!
För tävlingsblocket
Fredrik Petersson Klimmek
e-post: fredrik@norrkopingstk.se
Regioncheferna
Mirza Beciragic, SvTF Öst
mirza@tennisost.se
Åsa Svensson, SvTF Mitt
sport@tennismitt.se

