
1. SANKTIONSBESTÄMMELSER 
Gäller i tävlingar med startdag fr.o.m. 2017-01-01. Uppdaterade 2020-04-16.  

Sanktionens innebörd 
Sanktion innebär tillstånd att anordna en tävling i enlighet med Svenska Tennisförbundets 
bestämmelser. 

Förening och SDF anslutna till Svenska Tennisförbundet måste ha erhållit sanktion för att 
få arrangera tävling, i vilken medlemmar från mer än två föreningar tillåts delta. Tävling 
öppen endast för medlemmar från två föreningar är befriad från sanktionskravet endast om 
arrangemanget inte stör sanktionerad tävling, inte har större allmänt intresse eller inte är av 
uppvisningskaraktär. 

Tennistävlingar som anordnas av idrottsförening på skola, militär myndighet, 
korpidrottsförbund, yrkesförbund, företag etc., omfattas inte av dessa bestämmelser, 
förutsatt att tävlingen endast är öppen för spelare inom respektive skol/yrkes -kategori och 
att arrangören ej är upptagen som förening i Svenska Tennisförbundet. Sådan organisation 
får ej heller arrangera tennistävling eller ”uppvisningstävling” för betalande publik. 

Beroende på tävlingsform, tävlingens storlek, arrangemangets kvalitetsnivå och deltagande 
spelarkategorier indelas tävlingar i olika sanktionskategorier. 

Enskilda klasser i en tävling kan genomföras i olika sanktionskategorier. Vad nedan sägs 
om ”tävling” gäller i tillämpliga delar även enskild ”klass” som genomförs i respektive 
sanktionskategori. 

Sanktionskategorier 
Kategori 1 - internationell 
Till sanktionskategori 1 räknas tävlingar som ingår i olika internationella tävlingssystem. 
Vilka tävlingar som ska hänföras till denna kategori fastställs av Förbundet. 

Sanktionskraven fastställs av det sanktionsgivande internationella organet. Förbundet kan 
utfärda kompletterande bestämmelser, utse vissa funktionärer samt förbehålla sig vissa 
beslutsfunktioner för tävlingen. För tävlingar i sanktionskategori 1 i Sverige gäller 
motsvarande krav på funktionärer som anges för kategori 2 nedan, såvida inte de 
internationella bestämmelserna anger strängare krav. 

Kategori 2 - riks 
Hit räknas större tävlingar med rikstäckande intresse, anordnade av Förbundet, SDF eller 
en förening. Tävlingarna ska normalt ingå i tourer eller serier av samordnade tävlingar med 
likartade särskilda tävlingsbestämmelser och hög status. SM, JSM-tävlingar och 
Elitserien/div. 1 tillhör sanktionskategori 2. Samtliga resultat inräknas för spelares 
Tennisrating.  

Svenska Tennisförbundet samordnar och sanktionerar tävlingar i sanktionskategori 2. 

Tävlingar inom kategori 2 ska vara öppna för spelare från hela landet som har gällande 
tävlingslicens och får vara öppna för utländska spelare. 

För tävlingar i kategori 2 kan Förbundet utfärda särskilda tävlingsbestämmelser och 
funktionärskrav. Om sådana särskilda tävlingsbestämmelser ej finns gäller att Förbundets 
tävlingsbestämmelser ska följas i alla delar, med följande minimikrav: 

• Ansvarig Tävlingsledare ska vara legitimerad av Förbundet, lägst som 
Förbundstävlingsledare. Biträdande tävlingsledare ska vara legitimerad lägst som 
Tävlingsledare. 

• Huvuddomare eller matchledare ska finnas enligt nedan: 
o Seniorklasser 

§ Semifinaler och finaler Förbundsdomare 
§ Tidigare omgångar och kvaltävling Förbundsdomare

 eller Matchledare 
o Junior- och veteranklasser 

§ Semifinaler och finaler Förbundsdomare 
§ Tidigare omgångar och kvaltävling Klubbdomare 

 eller Matchledare 

  



Tillåtna matchformer i singel: 

• Bäst av tre tiebreakset 
• Bäst av tre set: två tiebreakset och avgörande matchtiebreak 

Tillåtna matchformer i dubbel/mixed: 

• Bäst av tre set: två tiebreakset med no-ad, avgörande matchtiebreak 

Övriga matchformer får endast i särskilda fall användas efter dispens från Förbundet. 

 

Kategori 3 – nationell/regional 
Hit räknas tävlingar öppna för spelare med gällande tävlingslicens. Tävlingarna kan 
arrangeras av Förbundet, SDF eller en förening. Samtliga resultat inräknas för spelares 
Tennisrating. 

Tävlingar inom kategori 3 kan vara öppna för spelare från hela landet eller begränsas till 
spelare från visst geografiskt område. Tävlingar som är öppna för spelare från hela landet 
får också vara öppna för utländska spelare. 

Till kategori 3 räknas allt spel i Svenska Tennisserierna (ej Elitserien/div. 1). 

För tävlingar i kategori 3 ska Förbundets tävlingsbestämmelser följas i alla delar, med 
följande minimikrav: 

• Tävlingsledaren ska vara legitimerad av Förbundet, lägst som 
Förbundstävlingsledare. Biträdande tävlingsledare ska vara legitimerad lägst som 
Tävlingsledare. 

• Huvuddomare eller matchledare ska finnas enl. nedanstående: 
o Alla åldersgrupper 

§ Semifinaler och finaler Klubbdomare 
§ Tidigare omgångar och kvaltävling Klubbdomare 

 eller matchledare 

För dubbelklasser kan matchledare användas även i semifinaler. 

Tillåtna matchformer i singel: 

• Bäst av tre tiebreakset 
• Bäst av tre set: två tiebreakset och avgörande matchtiebreak 
• Bäst av tre korta set 
• Bäst av tre korta set: två tiebreakset och avgörande matchtiebreak 
• Sprint, bäst av tre tiebreak till sju. 
• Sprint, bäst av tre tiebreak till tio. 

Tillåtna matchformer i dubbel: 

• Bäst av tre set: två tiebreakset med no-ad och avgörande matchtiebreak 
• Bäst av tre korta set: två tiebreakset med no-ad och avgörande matchtiebreak 
• Sprint, bäst av tre tiebreak till sju. 
• Sprint, bäst av tre tiebreak till tio. 

Övriga matchformer får endast i särskilda fall användas efter dispens från Förbundet. 

 

Kategori 4 – barn-ungdom-motion 
Hit räknas tävlingar av bredd-, rekryterings - eller motionskaraktär öppna för spelare med 
registrerad tävlingslicens (utan kostnad). 

Tävlingar inom kategori 4 får vara öppen för spelare från hela landet och utländska spelare, 
eller begränsas till spelare inom eget samt geografiskt angränsande region eller annat 
geografiskt område. 

För tävlingar i kategori 4 får Förbundets tävlingsbestämmelser modifieras. Exempel: 

• andra matchformer. 
• alternativa regler för sidbyte och ogiltig serve får användas (Se Avsnitt 1 

Appendix IV). 
• antal matcher per dag får modifieras. 

 



SDF kan vid sanktionsbeslut medge även andra avsteg från de generella 
tävlingsbestämmelserna. 

För tävlingar i kategori 4 gäller följande minimikrav: 

• Tävlingsledaren ska vara legitimerad av Förbundet, lägst som Tävlingsledare. 
• Huvuddomare eller matchledare ska finnas. 

 
För tävlingar i kategori 4 inräknas ej för spelarens Tennisrating.  

 

Kategori 5 - rullstol 
Till kategori 5 hör tävlingar i Rullstolstennis. Tävlingsformer och bestämmelser, utöver vad 
som anges i Tennisspelets regler, utformas särskilt. 

Sanktionsansökan 
SDF eller förening som önskar arrangera en tävling ansöker om sanktion enligt anvisningar  
från SvTF. Tävlingssanktion sker elektroniskt via www.tennis.se.  

Tävlingskalender 

Tävlingskalendern för samtliga sanktionerade tävlingar presenteras på www.tennis.se.  
Följande datum gäller för första presentationen. Därefter uppdateras kalendern i takt med  
att regionen sanktionerar tävlingarna. 

Period  Presentationsdatum 
januari-april  30 september 
maj-augusti  31 januari 
september-december 31 maj 

Sanktionsbeslut 
Vid beslut om sanktion ska Förbundet och SDF främst beakta behovet av tävlingar på olika 
nivåer, vid olika tid och plats i landet. Beslut om sanktion och sanktionskategori ska grunda 
sig på de uppgifter som angivits i ansökan. Tävlingen ska genomföras i enlighet med de 
bestämmelser som gäller för sanktionskategorin om inte sanktionsbeslutet föreskriver 
annat. 

Förbundet eller SDF får vägra sanktion för tävlingar som uppenbart stör annan tävling eller 
där arrangören inte tidigare fullgjort sina skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. SvTF 
eller SDF får också besluta om att inplacera tävling eller klass i lägre sanktionskategori än 
den som sökts av arrangören, eller på annat sätt komplettera eller villkora 
sanktionsbesluten. 

Arrangör som inte rapporterat resultat inom föreskriven tid, eller vars rapport helt uteblir, 
riskerar att under högst 24 månader ej erhålla sanktion för tävling samt riskerar att debiteras 
extra avgifter. 

Förbundet eller SDF får vidare uppställa särskilda villkor för tävlingen beträffande tider, 
antalet deltagare, funktionärer etc. 

Förbundet eller SDF kan undantagsvis besluta om sanktion för tävlingar även om ansökan 
inte inkommit inom föreskriven tid. 

Beslut om sanktion meddelas till arrangören genom att tävlingen införs i tävlingskalendern 
på www.tennis.se enligt ovan. 

Sanktionsavgifter 
Sanktionsavgifter utgår för sanktionerade tävlingar. 

Sanktionsavgiften avses täcka Förbundets kostnader för sanktionsbeslut, resultathantering 
samt viss övrig materiel som Förbundet kan bistå arrangören med. 

För tävlingar i sanktionskategori 1 bestämmer Förbundet avgift i varje enskilt fall. 

Avgiften i sanktionskategori 2-5 fastställs av Förbundet. För tävlingar som omfattar spel i 
flera sanktionskategorier utgår endast avgift som för en tävling. 


