Gustavsbergs Tennisklubb
inbjuder till
Klubbmästerskapen 2018
1–10 november
Klasser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Herrsingel A
Herrsingel B
Herrdubbel A
Herrdubbel B
Damsingel A
Damsingel B
Damdubbel A
Damdubbel B
Mixeddubbel
Generationsdubbel
Veteransingel 75+
Veterandubbel 75+

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Veteransingel 70
Veterandubbel 70
Veteransingel 65
Veterandubbel 65
Veteransingel 55
Veterandubbel 55
Veteransingel 35
Juniorsingel 13-18 år
Juniorsingel tävling
12 till 18 år
Juniorsingel tävling
12 år och yngre

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Pojksingel 13-14 år
Flicksingel 13-14 år
Pojksingel 11-12 år
Flicksingel 11-12 år
Pojksingel 9-10 år
Flicksingel 9-10 år
Juniorsingel 8 år
eller yngre
Juniordubbel 15-18 år
Juniordubbel 13-14 år
Juniordubbel 11-12 år
Juniordubbel 9-10 år
Juniordubbel 8 år
eller yngre

Klasserna 1-24 och 30-32 spelas med vanlig boll och med matchtiebreak i avgörande
set. Samtliga juniorklasser kan eventuellt spelas med poolspel, och även med kortare
poängräkning beroende på deltagarantalet.
Klasserna 20-22 är juniorsinglar, med andra ord öppna klasser för alla junioråldrar där
vi låter tävlingsspelarna spela i tävlingsklassen, och alla övriga juniorer i en öppen
klass. Man kan alltså vara med i sin vanliga åldersklass och kön, där man kan få möta
motståndare på olika nivåer, men också vara med i en tävlings- och öppen klass. I
dessa klasser kan både tjejer och killar mötas.
Klasserna 27, 28 och 33 spelas med grön boll och klasserna 29 och 34 spelas med
orange boll.

SPELPLATS

Gustavsbergs tennishall.
ANMÄLAN
Görs via www.tennis.se och anmälningssidan tournamentsoftware. Vid osäkerhet
eller problem med anmälan via tennis.se, kan du (som sista utväg) även anmäla
dig genom att maila till tavling@gtk.nu. Var noga med att ange tävlingsklass samt
eventuell dubbelpartner och kompletta kontaktuppgifter.
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Fredagen 19 oktober.
ANMÄLNINGSAVGIFT
Singel 250 kr och dubbel 125 kr per person. Betalas i samband med anmälan via 
www.tennis.se. Anmäler du via mail betalar du på plats.
LOTTNING/SPELSCHEMA
Finns på www.tennis.se från fredag 26 oktober.
TÄVLINGSLEDARE
Magnus Hjulström och Anders Hübner.
INFO
Ring på telefon 08-570 354 98 innan tävlingen under vardagar mellan kl. 10-12 och
under tävlingen när matcherna pågår.
ÖVRIGT
Spel dagtid under vardagar för både veteraner 65+ och juniorklasserna under höst
lovet. Övriga klasser spelas från kl. 15.00 under vardagar och från kl. 09.00 helgtid.
Vid eventuella förbehåll, skriv det i anmälan alternativt till tavling@gtk.nu. Vid få antal
anmälda i en klass, förbehåller sig tävlingsledningen rätten att slå ihop klasser.
Tävlingen startar kl. 15.00 den 1 november. Kan du inte spela innan ett specifikt datum
pga resa under höstlovet kan du inkomma med önskemål/förbehåll till tavling@gtk.nu.
Begränsat till max 4 klasser per deltagare. Tävlingsspelarna får dispens vid intresse för
fler klasser. Måste godkännas av tävlingsledningen.
REGLER
Svenska Tennisförbundets tävlingsbestämmelser gäller. Alla matcher spelas i bäst
av tre set, tiebreak vid ställningen 6-6 i första och andra set. Vid ett eventuellt tredje
avgörande set spelas ett matchtiebreak, först till 10 poäng (vinna med 2 bollar). I vissa
juniorklasser kan det förekomma kortare matcher och poolspel.

Festligheter utlovas
Välkommen med din anmälan!

