Tävlingsbestämmelser Sofias Cup/Pirres Pokal
Sofias Cup/Pirres Pokal är en lagtävling för flickor 14 år respektive pojkar 14
år. Flick- och pojktävlingen spelas på separata tider och spelplatser.
§ 1. Spelform
Svenska Tennisförbundet arrangerar ett regionspel för åtta (8) regionslag. Ett (1) lag
från vardera region samt ett (1) extra lag från arrangerande region. Om sådant lag inte
finns erbjuds platsen till föregående års segrare och därefter enligt ansökan.
Regionspelet avgörs i två pooler om fyra lag och spelas en helg under perioden
september-oktober.
Varje lagmatch består av fyra (4) singlar och två (2) dubblar.
Segrande lag i respektive pool går till final som spelas en helg under perioden oktoberdecember.
§ 2. Lagsammansättning
Varje regionslag består av en spelartrupp om minst 6 spelare samt en lagkapten.
I varje lagmatch skall 6 spelare ur truppen delta. Denna laguppställning meddelas
tävlingsledningen senast 30 minuter före matchstart.
I lagmatch skall samtliga 6 uttagna spelare delta. Om truppen består av 6 spelare och
akut sjukdom eller skada inträffar får annan uttagen spelare ta den skadade spelarens
plats i dubbel. Spelare kan inte spela mer än en singelmatch.
Om lagmatchen avgörs över två dagar skall varje lag meddela 2 reserver för andra
dagens singelspel. Dessa får ersätta nominerad spelare vid uppkommen skada eller
sjukdom. Om lag ska ersätta nominerad spelare med reserv skall detta meddelas
tävlingsledningen senast 30 minuter före matchstart.
Om laget består av färre än 6 spelare redan vid ankomst lämnas w.o. i fjärde singel och
andra dubbel.
Varje region tar ut sitt lag enligt sina egna uttagningsprinciper. Spelare som tillhör
regioner med två lag får endast representera ett av lagen i regionspelet. I finalen får en
region ta ut valfria spelare i laget oavsett vilket lag en spelare tillhört i regionspelet. Om
två lag från samma region möts i finalen får spelare endast representera ett och samma
lag i såväl regionspel som final.
Spelartrupp skall meddelas Svenska Tennisförbundet senast 10 dagar före finalen.

§ 3. Regionspel
De åtta (8) lagen delas in i två pooler om vardera fyra (4) lag. Seedning sker efter
Masterspoäng. 2 eller 4 lag seedas.
Varje vunnen lagmatch ger två (2) poäng, oavgjord lagmatch ger en (1) poäng, förlorad
lagmatch ger 0 poäng.
Varje individuell match genomförs i bäst av tre set där tredje set genomförs som ett
matchtiebreak till 10 vunna poäng (med två poängs skillnad). Dubblar spelas med No-Ad.
Varje individuell matchvinst ger en (1) poäng. En lagmatch kan således sluta 6-0, 5-1, 42 eller 3-3.
Varje lagmatch genomförs på 2 banor med spelordningen:
Dubbel 1 och 2
Singel 2 och 3
Singel 1 och 4
§ 4. Final
Om singlar spelas före dubblar så skall dubbelparen nomineras före singlarnas start.
Dubbelparen kan ändras fram till en timme före dubblarnas start. Dock gäller fortfarande
att alla sex spelarna skall delta.
Om finalen är oavgjord efter samtliga spelade singlar och dubblar (3-3) koras segrande
lag genom en extra dubbelmatch. Denna dubbelmatch genomförs som ett (1)
Matchtiebreak. Lagen nominerar direkt efter sista matchens slut två dubbelspelare.
Endast spelare som är nominerade till aktuell lagmatch får delta i dubbeln.
§ 5. Spelordning
Singelspelet skall följa, vid varje speltillfälle gällande tennispoängsordning, dvs.
singelspelare med högst tennispoäng skall spela 1:a singel. I dubbel gäller parets
sammanlagda tennispoäng. Lag får själv bestämma den inbördes ordningen mellan
spelare som har samma poäng (gäller även spelare med 50,00 poäng). Den inbördes
ordningen mellan spelare som har samma poäng måste hållas under den aktuella
rankingperioden.
§ 6. Resultat i lagpooler
Slutresultat i regionspelet/lagpooler avgörs i följande ordning:
1.
2.
3.
4.

högst antal poäng
största matchskillnad
största setskillnad
största gameskillnad

(Om lagen fortfarande inte kan skiljas åt se vidare instruktioner i Tävlingshandbok för
Svensk Tennis, avsnitt 7 Lottningsformer, poolottning/lagtävlingar.)

§ 7. Övriga tävlingsbestämmelser
- lagets kapten har rätt att coacha laget från banan. Kaptenen kan ersättas med annan
person och behöver inte vara samma person i samtliga matcher. Dock endast en coach
per bana.
- tävlingsledare på plats utses av arrangören. Matchledare eller domare skall finnas i
samtliga matcher.
- bollmärke och bolltyp bestäms av Svenska Tennisförbundet.
- paus mellan en spelares dubbel- och singelmatch får ej överstiga 30 minuter.
I övrigt gäller Svenska Tennisförbundet bestämmelser i tillämpliga delar.
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