Särskilda Tävlingsbestämmelser för Svenska Juniorcupen och Lag-SM
1. Tävling
Svenska Juniorcupen är en lagtävling för pojkar och flickor, 18 år eller yngre. Tävlingen, som
spelas inomhus under perioden januari-april, är en cup/utslagsturnering med enkelmöten, dvs.
lagen möts antingen hemma eller borta. Segrande lag blir svenska mästare.
2. Prispengar till klubben
Deltagande klubbar i Svenska Juniorcupen tävlingar om totalt 18 000 kronor i prispengar.
Slutsegrarna och svenska mästarna P18 respektive F18 erhåller 6 000 kronor vardera. Finallagen
(2:a pris) erhåller 3 000 kronor vardera.
3. Klasser och lagsammansättning
Pojkar 18 omfattar fyra singelmatcher och två dubbelmatcher i varje Sverigegruppsmatch. 3
singlar och en dubbel i division 1.
Flickor 18 omfattar tre singelmatcher och en dubbelmatch i varje Sverigegruppsmatch. Två
singlar och en dubbel i division 1.
4. Tävlingsform
Tävlingen är en utslagsturnering för pojk- och flicklag med enkelmöten, dvs. lagen möts antingen
hemma eller borta.
Vilket lag som skall ha hemmamatch finns angivet på särskild förteckning i spelprogrammet.
Samtliga matcher spelas i bäst av tre (3) set där de två (2) första seten är tiebreakset medan ett
eventuellt tredje avgörande set spelas med ett (1) matchtiebreak till 10. No-Ad tillämpas i
samtliga dubbelmatcher.
Lagmatchen avgörs efter flest vunna av de sex (6), fyra (4) respektive tre (3) delmatcherna.
Om lagmatch slutar oavgjord (2-2 eller 3-3) koras segrande lag genom en extra dubbelmatch.
Denna dubbelmatch genomförs som ett (1) Matchtiebreak. Lagen nominerar direkt efter sista
singel/dubbelmatch i ordinarie lagmatch två dubbelspelare.
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5. Indelning i divisioner
Efter anmälningstidens utgång inplaceras lagen dels i en Sverigegrupp (max 16 lag i P18
respektive F18) och dels i underliggande geografiska division 1-grupper (vid fler än 16 anmälda
lag per klass). Om en klass består av division 1-grupper så äger en klubb endast rätt att deltaga
med maximalt två lag i Sverigegruppen.
I första hand ligger resultaten från året före till grund för lagens inplacering i divisionerna. Även
resultat från tidigare år och spelarnas tennispoäng kan ligga till grund för inplaceringen. De fyra
främsta lagen i föregående års Sverigegrupp är i första hand kvalificerade till nästkommande års
Sverigegrupp. Geografisk lottning tillämpas och vilket lag som skall ha hemmamatch finns särskilt
markerat i spelprogrammet.
6. Lag-SM
Slutsegrande pojk- och flicklag blir Svenska Juniorlagmästare och erhåller RF:s SM-tecken för 18års klubblag.
7. Nyanmälan
Obligatorisk nyanmälan måste göras för att delta i kommande upplaga av Svenska Juniorcupen.
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