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Implementation
• Gruppspelet omfattar 72 platser fördelade på 12 grupper á 6 spelare.
• 4 (till 6 st) spelomgångar genomförs per år med 5 spelveckor på varje omgång
med 2-3 veckors extra tid för att spela ikapp eventuella hängmatcher. 4 veckor
totalt uppehåll i mitten på terminen innan nästa omgång drar igång igen.
• Gruppspelet är öppet för alla medlemmar i mån av plats.
• Backhandsmash används som teknisk plattform.
• Kostnad är 750 kr per omgång.
• Klubben står med 2 st reservtider varje vecka som man kan spela ikapp sina
uppskjutna matcher på.
• Spelarna håller med egna bollar, dvs klubborganiserad distribution av bollar sker
ej.
• Matcher schemaläggs av klubben:
o Måndag/Tisdag/Onsdag kl 22-23
o Söndag kl 07-10
o Söndag kl 16-21
o Söndag kl 21-23
o Detta blir totalt dom 36-38 timmar som behövs för att kunna spela alla
matcher varje vecka.
• Om spelare inte kan spela på utsatt tid skjuter denna spelare upp matchen eller
överlåter matchtiden till sin motståndare som fritt får utnyttja bantimmen. Om
båda spelarna kommer överens om alternativ matchtid står det spelarna fritt att
spela på valfri tid. Spelarna står då för eventuell kostnad av nya tiden. GTK
tilldelar inte gruppspelet alternativa speltider och återbetalar inte för outnyttjad
bantid. Om man skjuter upp speltiden i god tid så kan den bokas om i
backhandsmash, se nedan.
• Om man ledigställer sin speltid i god tid, minst 48 timmar innan utsatt tid så har
den matchen möjlighet att boka annan ledigställd tid i backhandsmash.
Ledigställs tiden inom dessa 48 timmar så svartlistas matchen och då går det inte
att boka ny tid för denna match inom backhandsmash.
• Man kan inte längre boka ”träningstid i backhandsmash.
• Förslaget är att dessa tider skall rulla från omgång till omgång så det kan skifta
väldigt vad man får för tider ifrån omgång till omgång. Skall ändå kolla med
Anders Jansson på backhandsmash om det går att få till så att varje grupp får 1
tid på attraktiv på söndagar kl 8-22 och inte bara kl 22-23.

•
•

Spelare som av GTK uppfattas uppträda osportsligt på banan eller på annat sätt
t.ex. försöker utnyttja gruppspelets eventuella svagheter för egen vinning
utesluts.
Matchformat:
o Matchtiden är 50 minuter med tio minuters inbollning.
o Matchen spelas i form av tre korta set, först till 4 game.
o Spelare tilldelas två poäng för varje vunnet set.
o Vid 3-3 i game spelas tiebreak, där spelare som först uppnår fem vunna
bollar och med två poängs marginal vinner setet.
o 1,5 poäng tilldelas för ej färdigspelat set till spelare som leder vid
matchtidens utgång, och 0,5 poäng tilldelas till spelare som ligger under i
setet. Detta gäller endast färdigspelade games. En poäng tilldelas vardera
spelare vid lika många erhållna game.
o Oavgjort eller ej påbörjat set ger 1 poäng till vardera spelaren.
o Matchen är slut när tre set är färdigspelade
o Poängpotten per match uppgår således till sex setpoäng.
o När timmen är slut och klockan ringer, räknas varken påbörjad boll och
ofullständigt game.
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