TK Aros Tennisstege
TK Aros kommer i sommar starta en tennisstege för att Västerås tennisintresserade ska kunna lära känna nya
tennispartners, möta olika sorters spelare och givetvis spela ännu mer tennis. Vi kommer köra en gemensam stege
för både herrar, damer, juniorer och veteraner. För att göra det så enkelt som möjligt att sköta stegen använder vi
en mobilapp, Slappy: Sports Ladder App (finns både för Iphone och Android).
Alla sommarabonnenterna som innehar ett nyckelkontrakt på Framnäs grusbanor och upp till ytterligare 3 personer
kan anmäla sig till stegen. Information för sommarabonnemang och hur man bokar banor hittas på tkaros.se. Stegen
startar i maj. Deltagare som anmäler sig efter att stegen startat sätts in längst ned oavsett ranking. I slutet av
säsongen korar vi en vinnare av stegen som får ett pris.
Hur stegen fungerar:
Alla deltagare ges en initial plats i stegen utifrån den rankning man angivit. Med hjälp av appen väljer man
utmanarspelaren närmast över eller ett antal placeringar upp (max antal steg bestäms utifrån hur många som
anmäler sig till stegen) och föreslår en tid. Den utmanade kan inte neka att ställa upp, men däremot ha synpunkt på
matchtid. När ni bestämt en lämplig speltid bokar ni bana. Om man inte kan spela på Framnäs banor delas ev.
banhyra mellan spelarna. Den som utmanar ansvarar för att det finns bollar. Vid vinst flyttas utmanaren upp till den
utmanades position, som alltså flyttas ned en position tillsammans med samtliga spelare under på stegen. Om den
utmanade segrar sker ingenting. Man kan inte anta en ny utmaning förrän den förra matchen är spelad. Man får
inte utmana samma spelare två gånger i rad. När man spelat färdigt rapporterar man in resultatet via appen, som
automatiskt justerar stegen. Om man inte svarar på kallelsen eller uteblir vinner utmanaren på WO (rapportera då 60).
Spelform: Matchen spelas i 50 minuter efter 5 minuters inbollning. Antalet vunna game räknas (kan t.ex. vara 13-7).
När det återstår fem minuter spelas pågående game klart. Vid oavgjord ställning spelas ett tiebreak till bäst av 3
vunna bollar med två bollars marginal. Varje spelare dömer på sin egen planhalva.
Anmälan sker så här till TK Aros tennisstege:
Ange namn, fullständigt personnummer, adress, telefonnummer till stegen@tkaros.se
Ange om du vill bli sommarabonnent med egen nyckel (1300 kr + 300 kr deposition) eller bli medspelare (utan egen
nyckel) till en annan sommarabonnent som namnges (100 kr)
Avgiften för stegspelet är gratis och det som det betalas för är endast medlemsavgift i TK Aros för 2019 och
eventuellt ett sommarabonnemang.
Inbetalning sker till:
Swish nr. 123 042 5710 eller på BG.639-0785
Efter inbetald avgift skickas personlig inloggning tillsammans med en liten lathund om hur man laddar ner appen
och hur den fungerar. Ange fullständigt namn och Stege i bealingsinfo.

