TÄVLINGSBESTÄMMELSER ELITE HOTELS NEXT GEN CUP
Elite Hotels Next Gen Cup är Sveriges största ungdomstävling med cirka 2 000 starter totalt över hela
landet på klubb-, region- och riksnivå. Tävlingen avslutas med en finalvecka (riksnivå) dit totalt 96
spelare från hela landet kvalificerar sig. Tävlingen arrangeras i tre åldersklasser för 11, 13 och 15 år.
§ 1. Klasser
Tävlingen spelas i sex olika klasser:
FS11
FS13
FS15
PS11
PS13
PS15
Spelare får endast delta i en klass. Spelare måste inneha rätt ålder för klassen, dvs. skall spelare i 15årsklassen fylla 14 eller 15 år det år som klassen spelas och spelare i 13-årsklassen fylla 12 eller 13 år det år
som klassen spelas. Spelare yngre än 10 år får spela i 11-årsklassen. På riksnivå tillkommer dubbelklasser
enligt nedan.
§ 2. Bollar
Samtliga klasser spelas med gasbollar RS Tour Edition med undantag för:
- 11 års B-klass och C-klass där grön boll rekommenderas
- 13 års C-klass där grön boll rekommenderas
13-årsklasser med grön boll spelas i kategori 4, utan rating.
§ 3. Rätt att delta
Spelare äger rätt att delta under förutsättning att spelaren är svensk medborgare eller folkbokförd*
(mantalskriven) i Sverige samt representerar svensk föreningen 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.
§ 4. Klubbnivå
På klubbnivå utformar varje klubb sin egen tävling. Ett arrangemang kan se väldigt olika ut från klubb till
klubb. Vissa spelar en traditionell tävling, andra blandar friskt med olika tävlingsformer som lagspel,
åldersintervaller eller korta poolspelsmatcher. Från och med våren 2023 tillkommer Next Gen Clup Cup
för främst röd och orange nivå. Ett matchevent som avslutas med att alla får det lilla gröna kortet Player
Card. Ett bevis på att man har genomgått Player School under föregående höstsäsong och därmed lärt
sig lite om matchspelets tjusning.
Som spelare kan du själv vara med att påverka genom att komma med idéer till din tränare. Det enda
krav som finns är att den genomförs i Next Gen-anda.
§ 5. Regionsnivå
Under perioden maj och juni avgörs regionspelen runt om i Sverige.
Följande gemensamma bestämmelser är fastställda för regionsnivån innefattande eventuellt zonspel och
regionsfinal:

-

Alla skall få spela minst två matcher i 11-årsklasserna. I övriga klasser skall, i görligaste mån, alla
få spela minst två matcher.
Regionsfinaler skall spelas i bäst av fem korta set enligt matchform beskriven nedan.
Zonfinaler skall spelas i bäst av tre eller fem korta set.

För mer information om regionspelet, kontakta din region.
§ 6. Riksnivå - Sverigefinal
Varje klass består av 16 stycken spelare. Varje region deltar med två spelare per singelklass (Syd och
Stockholm har tre spelare per singelklass). Samtliga skall kvalificera sig genom regionspel. I
Sverigefinalen spelas även klasserna FD11, FD13, FD15, PD11, PD13 och PD15.
Spelform:
Samtliga singelklasser spelas med inledande poolspel. Fyra spelare per pool. 1:an och 2:an i respektive
pool går till A-slutspel medan 3:an och 4:an går till B-slutspel. Både A- och B-slutspel spelas med
kvartsfinaler, semifinaler och finaler.
Dubbelklasserna spelas i cupform. Respektive region beslutar om dubbelparens sammansättning.
Matchform:
Alla matcher spelas i bäst av fem korta set (till 4 game) med tiebreak vid 3-3. No ad – returtagare väljer
serveruta.
Tävlingsplats:
SvTF tar beslut om tävlingsplats. Tills vidare spelas tävlingen på Båstad Sportcenter. Vid dåligt väder kan
matcherna dels kortas ner och dels genomföras inomhus eller på flera olika utomhusanläggningar.
Tävlingstid:
Tävlingstiden beslutas årsvis och består av fem dagar (söndag-torsdag). Obligatorisk närvaro på
invigning (söndag) och avslutning (torsdag).
Singel genomförs med poolspel måndag-tisdag och slutspel onsdag-torsdag. Samtliga singelfinaler
(både A- och B-slutspel) spelas på torsdag. Dubbel genomförs i cupform med start söndag och finaler
på onsdag.
Domare/matchledare:
- Domare i inledande poolspel för 11-åringar och från semifinaler i slutspelet
- Matchledare i övriga matcher
Coaching:
Coaching är inte tillåten.
Seedning och regionsspridning:
Regionsspridning används i inledande poolspel, slutspel och i dubbelklasserna. Seedning enligt
Veckorating (både inledande poolspel och slutspel samt i dubbelklasserna). I slutspel görs i första hand
en seedning av fyra spelare enligt Veckorating, i andra hand en regionsspridning. Samma datering av
Veckoratingen skall användas för seedning av både poolspel och slutspel. Ingen seedning görs i 11årsklasserna.
Prisutdelning:
Gemensam och obligatorisk prisutdelning sker i direkt anslutning till avslutat finalspel på torsdagen.
Priser delas ut till 1-4 i A-slutspel, 1-2 i B-slutspel och 1-2 i dubbelklasser.
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