Särskilda Tävlingsbestämmelser för SommarTouren (Svenskt Mästerskap)
(Specialbestämmelser för 2021 – pga. covid-19-situationen)
1. Allmänt
Svenska SommarTouren består av ett antal tävlingar under perioden maj - augusti. Spelare som
samlar flest poäng i kategorin SM-serien blir svensk mästare. Inget Masters kommer att spelas.
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). Maximal anmälningsavgift är 400 kronor
per singelklass.
3. Prispengar
Tävlingarna är indelade i olika kategorier beroende på prispengarnas storlek i respektive klass:
SM-serie: 50 000 kr/klass
Super:
Minst 30 000 kr/klass
A:
Minst 20 000 kr/klass
B:
Minst 15 000 kr/klass
C:
Minst 10 000 kr/klass
Prispengar skall fördelas enligt modellen 50 % till segraren, 25 % till finalisten och 12,5 % till
respektive semifinalist. I kategorin SM-serien där match om 3:e pris spelas så fördelas
prispengarna enligt modellen 23 500 kronor till segraren, 13 000 kronor till finalisten, 8 000
kronor till 3:an och 5 500 kronor till 4:an.
4. Tävlingsnivåer
Varje klass tilldelas en kategori beroende på prispengarnas storlek. I varje deltävling i SM-serien
fördelas tourpoängen i klassernas huvudtävlingar enligt nedanstående tabell. Även vinst genom
walk over 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 eller har lämnat walk over utan giltigt skäl.
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Tourpoäng delas endast ut i kategorin SM-serie:
TOURPOÄNG
Segrare
Final
3:e plats
4:e plats
5-6 plats (3:or i poolen)
7-8 plats (4:or i poolen)

SM-serie
100
65
40
20
10
-

5. Speltid
Varje tävling omfattar maximalt fyra speldagar. Kval spelas på en dag med två tiebreakset och
avgörande matchtiebreak (10). Huvudtävlingen spelas på två eller tre dagar med tre tiebreakset.
6. Lottningsstorlekar
SM-seriens huvudtävling består av 8 spelare (4 direktkvalificerade och 4 kvalplatser. Kvaltävling
16 spelare. Inga wild card i huvudtävlingen. 2 wild card i kvalet. SvTF förbehåller sig rätten att
besluta om vilka spelare som tilldelas wild card. Huvudtävlingen spelas som poolspel där
poolsegrarna möts i final och pooltvåorna möts i en match om 3:e pris. Pooltreorna erhåller
placering 5-6. SM-serien är endast öppen för spelare som är folkbokförda i Sverige och
representerar svensk klubb.
Samtliga tävlingar skall spelas enligt någon av de godkända spelformaten och
lottningsstorlekarna som beskrivs i Bilaga 1 – Spelformat/Lottningsstorlekar Sommartouren.
7. Anmälningstid och Sign-in
Anmälningstid för varje tävling skall vara sju dagar före första speldag. Arrangör skall fem dagar
före spelstart publicera en anmälningslista. Anmälningslistan skall innefatta samtliga anmälda
spelare i ratingordning inklusive information om spelaren tillhör huvudklass, kvalklass eller
reservlista. Ratingordningen skall även innefatta eventuella utländska spelare. Bekräftande signin ska ske dag före första speldag 09.00-12.00 på plats eller via telefon.
Datumexempel: Anmälningstiden stänger 10 juli. Publicera anmälningslista 12 juli. Sign-in 16 juli.
Första speldag 17 juli.
8. Lottning
Lottning för kval- och huvudtävling ska ske i direkt anslutning till sign-in tidens utgång. Speltider
skall publiceras snarast möjligt efter lottning.
9. Bollar
RS Tour Edition skall användas. Inget bollbyte i kval (MTB i avgörande set). Bollbyte inför
avgörande set i huvudklassen.
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10. 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.
11. Specialbestämmelse vid walk over
När spelare bekräftat sitt deltagande genom sign-in är spelaren skyldig att genomföra tävlingen
enligt arrangörens och tävlingsledarens anvisningar.
Arrangör är ansvarig för att rapportera spelare som lämnat walk over i den tävlingsrapport som
görs efter avslutad tävling. Walk over (w.o.) som lämnas mellan sign-in och spelstart ska av
arrangören rapporteras som ”ogiltig”.
Spelares som rapporterats för tre ogiltiga walk over förlorar samtliga sina inspelade
SommarTour-poäng och äger inte rätt att erhålla placering i SM-serien. Upprepade walk over kan
bestraffas med avstängning från att delta i SommarTouren under innevarande år.
12. SM-serien
Deltagare i SM-serien erhåller tourpoäng enligt tabell ovan (punkten 4). Om två eller fler spelare
har samma totalpoäng så görs särskiljning av i turordning flest antal 1:a platser, flest antal 2:a
platser, flest antal 3:e platser, flest antal 4:e platser och slutligen flest antal 5-6 platser.
Segraren blir Svensk Mästare och erhåller RF:s mästerskapstecken.
13. Rätt att delta

Alla spelare äger rätt att delta i en eller flera deltävlingar. Spelare äger rätt att delta i SM-serien
under förutsättning att spelaren är svensk medborgare och folkbokförd* (mantalskriven) i
Sverige samt representerar svensk förening ansluten till Svenska Tennisförbundet. Spelare skall
inneha giltig tävlingslicens.
* Att vara folkbokförd i Sverige innebär att:
- du får ett svenskt personnummer
- du registreras som bosatt på en fastighet och en adress
- det registreras även var du är född och vilket medborgarskap du har
- ditt civilstånd och relation till eventuell make eller maka, barn och förälder registreras.
14. Reservation förändrade bestämmelser
SvTF förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra gällande bestämmelser med anledning av hur
covid-19-läget utvecklar sig.
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