
Info:  SVENSKA JUNIORCUPEN & LAG-SM 2020. 
 
Svenska Tennisförbundet presenterar 28:e upplagan av Svenska Juniorcupen och lag-SM 

2020. Slutsegrande lag i sverigegrupperna blir Svenska Juniorlagmästare 2020 (F18 och 

P18) och erhåller RF:s Svenska Mästerskapstecken. 

 

Samtliga delmatcher (singlar och dubblar) spelas i bäst av tre set, där de två första seten 

är vanliga tiebreak-set och det ev 3:e setet avgörs i form av endast ett matchtiebreak (dvs 

först till 10 poäng och 2 poängs skillnad). NO-AD tillämpas i samtliga dubbelmatcher. 

Lagmatcherna avgörs efter flest vunna av de 6 resp. 4 delmatcherna. 

Obs, i de fall lagmatch slutar ”lika” i antal vunna delmatcher (dvs 2-2 eller 3-3) så skall 

oavsett setskillnad, en extra och helt avgörande dubbelmatch spelas i formen av (1) ett 

enda match-tiebreak.  

 

Tävl.klasser lagsammansättningar, antalet delmatcher och lag: 

POJKAR 18. (f.2002 eller senare) omfattande 4 singlar och 2 dubblar i varje Sverige-

gruppmatch (16 lag). 

FLICKOR 18. (f.2002 eller senare) omfattande 3 singlar och 1 dubbel i varje Sverige-

gruppmatch (14 lag). 

Inga Div.1-grupper i 2020 års tävling. 

 

Om de berörda lagen i varje enskild lagmatch inte kommer överens om något annat så 

gäller följande spelordning: Lagmatchen inleds med dubblarna/ dubbeln (D1, D2) där 

efter singlarna i rangordning (S1, S2, S3, S4). 

OBS, NYHET: Angående rangordningen av spelarna inför varje lagmatch så är det 

den senaste aktuella RATINGEN som gäller – dvs vecko-RATINGEN. 

 

Mer INFO se nedan inbjudan 
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Inbjudan 

SVENSKA JUNIORCUPEN och LAG-SM 2020 
 
Svenska Tennisförbundet inbjuder till 28:e upplagan av Svenska Juniorcupen och lag-SM 
inomhus 2020. Svenska Juniorcupen är en lagtävling för pojkar och flickor, 18 år eller 
yngre. Tävlingsformen är densamma som tidigare vilket innebär att lagen i både pojk- och 
flickklassen inplaceras i en Sverigegrupp och i underliggande geografiska div.1-grupper. 
Observera också de nya bestämmelserna från 2019 gällande 3-3 och 2-2 -matcher/ spel- 
ordning (läs nedan – fet stil). Slutsegrande pojk- / flicklag blir Svenska Juniorlagmästare 
2020 och erhåller RF:s SM-tecken för 18-årslag. 
 
Prispengar till klubben 
Deltagande klubbar i Svenska Juniorcupen 2020 tävlar om totalt 18 000 kr i prispengar. 
Segrarna i Sverigegrupperna och svenska mästarna P18 resp F18 erhåller 6000 kr 
vardera, finallagen (2:a pris) erhåller 3000 kr. 
 
Klasser och lagsammansättning 
POJKAR 18 (f.2002 eller senare) omfattande 4 singlar och 2 dubblar i varje 
Sverigegruppsmatch. 
I P18 div.1. består lagmatcherna av 3 singlar + 1 dubbel. 
FLICKOR 18 (f.2002 eller senare) omfattande 3 singlar och 1 dubbel i varje 
Sverigegruppsmatch. 
I F18 div.1 består lagmatcherna av 2 singlar + 1 dubbel. 
 
Tävlingsform, bestämmelser 
Svenska Juniorcupen är en cup-/utslagsturnering för pojklag och flicklag med enkelmöten 
dvs. lagen möts antingen hemma eller borta (inkl. finalen). Efter anmälningstidens utgång 
inplaceras lagen dels i en Sverigegrupp (max 16 lag i varje klass P18 och F18) och dels i 
underliggande geografiska div.1-grupper (vid fler än 16 anmälda lag per klass). Om en 
klass består av div.1-grupper så äger en klubb endast rätt att deltaga med max 2 lag i 
Sverigegruppen. 
 
I första hand 2019 års resultat (se nedan) men även tidigare års resultat och spelarnas 
tennis-rating kan ligga till grund för lagens inplacering till Sverige- eller div.1-grupp 2020. 
Kvalificerade till sverigegruppen 2020 är i första hand de åtta främsta lagen 2019. 
Geografisk lottning tillämpas. 
 
Lagmatchen avgörs efter flest vunna av de 6, 4 resp 3 delmatcherna. Obs, I de fall 
lagmatch slutar ”lika” i antal vunna matcher (dvs 2-2 eller 3-3) så skall oavsett 
setskillnad, en extra och helt avgörande dubbelmatch spelas i formen av (1) ett enda 
matchtiebreak. Om inget annat bestäms av berörda lag så skall alla lagmatcher ha 
spelordningen: Först spelas dubblarna där efter singlarna. Ingen spelare får spela 
mer än en singelmatch i varje lagmatch. I singelmatch 1 skall de högst rankade spelarna 
spela, de näst högst rankade möts i singel 2, osv. Samtliga ordinarie matcher spelas i bäst 
av tre (3) set, där de två (2) första seten är vanliga tiebreakset medan ett ev. 3:e och 
avgörande set avgörs i form av endast ett (1) matchtiebreak (dvs först till 10 poäng och 2 
poängs skillnad). 
obs, NO-AD tillämpas i samtliga dubbelmatchers ”vanliga game”. Dvs vid ”40 lika” skall en 

avgörande gamepoäng spelas (ej fördel). I denna ”gameboll” skall mottagarna välja/ 
bestämma i vilken serveruta som de vill mottaga serven i. 



 
Speldatum Svenska Juniorcupen 2020 
25-26 jan.  1:a omg. 
15-16 febr.  2:a omg. 
21-22 mars.   3:e omg. / semifinaler 
18 april.   SM-finaler 
 
ONLINE-ANMÄLAN skall göras via www.tennis.se  Tävling Online - senast 1 nov. 
Anmälningsavgiften är 500 Kr. (avgiften kommer på sedvanlig seriespels-faktura). 
Mer INFO, lottning och spelprogram publiceras på www.tennis.se – Tävling Online. 
 
Tävlingsledare 
Nils Idström,  tel. 0760 – 19 18 72. 
tavling@tennisgoteborg.se  

…....................................................................................................................... 
 
 
Kvalificerade till Sverigegrupperna 2020 
Nedanstående 16 klubblag (8+8) är i första hand kvalificerade att deltaga i 
sverigegrupperna av Svenska Juniorcupen 2020. (förutsatt anmälan görs). 

 
    Flickor 18.   Pojkar 18. 
Sv. Mästare 2019.  SALK.    GLTK. 
Finallag.   KLTK.    KLTK. 
Semifinal.   Malmö-Bellevue TK.  ATK Lund. 
Semifinal.   Fair Play TK.   SALK. 
Kvartsfinal.   Strängnäs TK.  Helsingborgs TK. 
Kvartsfinal.   Ullevi TK.   Näsbyparks TK. 
Kvartsfinal.   Näsbyparks TK.  Elfsborg Tennis. 
Kvartsfinal.   Helsingborgs TK.  Lidköpings TK. 
 
 
Övriga lag som kompletterar sverigegrupperna kvalificerar sig på grundval av de tre 
senaste årens lagresultat i tävlingen samt ev spelarnas tennis-rating. 
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