Särskilda Tävlingsbestämmelser för SommarTouren (Svenskt Mästerskap)
(gäller från 1 januari 2017)
1. Allmänt
Svenska SommarTouren består av ett antal tävlingar under perioden april - augusti.
SommarTouren avslutas med Masters som tillika är svenskt mästerskap.
2. Tävlingssanktion
Sanktion skall sökas för tävlingar i perioden april-augusti senast den 15 december. Sanktion söks
elektroniskt på https://svtf.tournamentsoftware.com
Klasser i Touren är Herrsingel (HS) och Damsingel (DS).
3. Prispengar
Tävlingarna är indelade i fyra (4) kategorier beroende på lägsta prispenganivå:
Super:
30.000 kr/klass
A:
20.000 kr/klass
B:
15.000 kr/klass
C:
10.000 kr/klass
Av tävlingens prispengar avsätts 10% till Bonuspoolen som, tillsammans med tillskott från
Svenska Tennisförbundet, delas ut som prispengar vid Masters.
4. Tävlingsnivåer
Varje tävling tilldelas en kategori beroende på prispenganivå. I varje deltävling fördelas
tourpoängen i klassernas huvudtävlingar enligt nedanstående tabell. Spelare måste vinna minst
en match för att erhålla poäng. Även vinst genom w.o. eller uppgivet ger poäng enligt tabellen.
Spelare som tilldelas matchstraff erhåller 0 tourpoäng för aktuell klass. Tävlingsarrangör har rätt
att ta beslut om att neka utbetalning av prispengar (eller delar av prispengar) till spelare som har
tilldelats matchstraff.
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TOURPOÄNG
Segrare
Final
Semifinal
Kvartsfinal
2:a omg
1:a omg

Super
320
210
140
100
60
-

A
260
170
115
80
40
-

B
160
110
75
40
20
-

C
100
65
40
20
10
-

5. Speltid
Varje tävling omfattar maximalt 6 speldagar.
6. Lottningsstorlekar
Storlekarna på huvudtävlingarna skall vara 12, 16, 24 eller 32. Tillhörande kvallottning ska vara
enligt tabell 7D sid 7:8 i Tävlingshandbok för Svensk Tennis 2013. Dubbel-SM kan spelas enligt
annan modell.
7. Anmälningstid och Sign-in
Anmälningstid för varje tävling skall vara 7 dagar före första speldag. Arrangör skall fem dagar
före spelstart publicera en anmälningslista. Anmälningslistan skall innefatta samtliga anmälda
spelare i rankingordning inklusive information om spelaren tillhör huvudklass, kvalklass eller
reservlista. Rankingordningen skall även innefatta eventuella utländska spelare. Bekräftande
sign-in ska ske dag före första speldag 9-12 på plats eller via telefon.
8. Lottning
Lottning för kval- och huvudtävling ska ske i direkt anslutning till sign-in tidens utgång.
9. Funktionärskrav
Samtliga tävlingar i SommarTouren ligger i sanktionskategori 2 med följande funktionärskrav:
Ansvarig tävlingsledare skall vara legitimerad av förbundet, lägst som Förbundstävlingsledare.
Biträdande tävlingsledare ska vara legitimerad som Tävlingsledare.
Huvuddomare eller matchledare ska finnas enligt nedan:
Semifinal och final – Förbundsdomare
Tidigare omgångar och kvaltävling – Förbundsdomare eller matchledare.
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10. Specialbestämmelse vid Walk over
När spelare bekräftat sitt deltagande genom sign-in är spelaren skyldig att genomföra tävlingen
enligt arrangörens och tävlingsledarens anvisningar.
Walk over (w.o.) som lämnas mellan sign-in och spelstart ska av arrangören rapporteras som
”ogiltig”.
Spelare som lämnar 3 sådana w.o. som beskrivs ovan förlorar samtliga sina inspelade
SommarTour-poäng och äger inte rätt att delta i Masters. Upprepade w.o. kan bestraffas med
avstängning från att delta i SommarTouren under innevarande år.
Varje arrangör skall efter avslutad tävling rapportera sådan Walk Over som beskrivs ovan.
11. Masters
De 8 spelare i respektive klass (HS och DS) som samlat flest poäng i deltävlingarna äger rätt att
delta i Masters.
Masters avgörs i Round Robin-format med 4 spelare i varje pool. Därefter spelas
placeringsmatcher mellan ettorna i varje pool (Final), tvåorna (match om tredje pris) osv.
För att erhålla prispengar krävs att man genomfört samtliga matcher.
Masters avgörs lördag-söndag i augusti. Datum fastställs av Svenska Tennisförbundet varje år.
Sign-in till Masters sker torsdagen före speldagarna, 9-12, via telefon.
I det fall någon av de 8 högst placerade spelaren inte har möjlighet att delta erbjuds platsen till
den högst placerade spelaren i SommarTour-tabellen som signat in.
Segraren i Masters blir Svensk Mästare och erhåller RF:s mästerskapstecken.
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