Uppdaterade 2022-06-09

BESTÄMMELSER
SVENSKA TENNISLIGAN
Svenska Tennisligan är ett samlingsnamn som omfattar allt svenskt seriespel.
Tidigare Svenska Tennisserierna, Elitserien/Division 1 och allt regionalt seriespel är
från den 1 maj 2021 en del av Svenska Tennisligan. Regler för Elitserien och Svenska
Juniorcupen finns i separata dokument.
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1

Terminologi

Division

Varje nivå som seriespelet är indelat i. Varje division kan bestå
av flera grupper.

Grupp

De lag som möter varandra i enkel- eller dubbelmöten.
Exempelvis lagen som ingår i Division 3B Väst.

Klass

Varje åldersgrupp som seriespelet är indelat i.

Lokaldivision

Division i seriespelet som spelas utan krav på betald
tävlingslicens. Ersätter tidigare regionala serier.

Serieutskott

En grupp nominerad av Svenska Tennisförbundet som
handlägger och hanterar vissa ärenden i STL.

STL

Svenska Tennisligan

SvTF

Svenska Tennisförbundet

SUUN

Serier utan upp- och nedflyttning. Serier som innehåller en Aoch B-klass, samt övriga serier där serien består av en
division.
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2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Organisation och indelning

STL
STL är ett samlingsnamn som innefattar allt seriespel. STL inkluderar tidigare Svenska
Tennisserien, Elitserien/Division 1 och de regionala serierna. Regler för Elitserien och
Svenska Juniorcupen finns i separata dokument.
Namn och tilläggsnamn
STL eller valda klasser/grupper av STL kan få ett namn eller tilläggsnamn efter en
sponsor.
Sponsorer
Eventuella sponsorer har rätt till gratis annons, skyltplats(er), utställningsplats,
biljetter, aktiviteter, etc. vid varje match. SvTF:s övriga huvudsponsorer har rätt att
ha skylt i bra position på respektive arrangörs huvudbana.
Administration
STL administreras av SvTF i samråd med anslutna regioner. SvTF ansvarar för
planering och genomförande.
Indelning
Lag indelas i geografiskt uppdelade divisioner och grupper. Lag från samma klubb
bör dock bli placerade i olika grupper om inte reseavstånden bedöms vara för långa.
Sammansättning
Grupperna består av maximal åtta lag beroende på klass och spelform.
Spelform
Serierna spelas i poolspelsform*, dvs. alla lag i en grupp möter varandra (enkelmöten
eller dubbelmöten). Matcherna spelas hemma eller borta. I Herrar och Damer
division 1 inomhus spelas vissa matcher i sammandragsform (två dagar) med fyra lag,
varav ett av lagen är den arrangerande föreningen. Även andra klasser kan spelas
delvis eller i sin helhet i sammandragsfrom.
*Svenska Juniorcupen spelas i cupform, se särskilda bestämmelser.
Arrangörer och sammandrag
Deltagande föreningar är skyldiga att arrangera hemmamatcher eller sammandrag
enligt SvTF:s beslut.
I Division 1 för herrar och damer inomhus gäller även följande:
- SvTF utser arrangörer som disponerar två eller flera banor med allmänt kända och
använda inomhusunderlag. Även kvalitén på föregående års arrangemang kan vägas
in då arrangörer skall utses.
- Tilläggsavgifter kan utdömas till arrangör som inte fullföljer funktionärskraven.
Eventuella tilläggsavgifter läggs i potten för prispengar.
- Arrangerande förening tillsätter en organisatör, som svarar för alla praktiska
förberedelser för hemmamatch eller sammandrag, inklusive rekrytering av
funktionärer.
- Den lokala organisatören får fungera som tävlingsledare, förutsatt att kraven för
tävlingsledare enligt punkten 9.1 uppfyllts. Den lokala organisatören får inte vara
lagkapten.
- Spelare äger rätt att delta under förutsättning att spelaren är svensk medborgare
eller folkbokförd* (mantalsskriven) i Sverige samt representerar svensk förening
ansluten till Svenska Tennisförbundet. Spelaren skall inneha giltig tävlingslicens.
Undantag från denna regel (svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige) gäller för
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maximalt en spelare i varje nominerad laguppställning. Den undantagne spelaren får
lov att spela både singel och dubbel.
* Att vara folkbokförd i Sverige innebär att:
- du får ett svenskt personnummer
- du registreras som bosatt på en fastighet och en adress i Sverige
- 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
2.10. Upp-

och nedflyttning
Upp- och nedflyttning sker på grundval av slutställningen närmast föregående år,
varvid utomhus- och inomhusserierna samt de olika klasserna behandlas var för sig.
Genom nedflyttning från högre division till närmast lägre sker en utjämning. Antalet
nedflyttningslag i en division beror på hur många underliggande divisioner som
finns i klassen. I normalfallet flyttas två lag ner och ett lag upp från varje grupp. En
divisions nedflyttningslag kan överstiga två. Serieindelning för SUUN (serier utan
upp- och nedflyttning) kan göras efter bedömning av spelstyrka av anmälda lag.
2.11. Serieansvarig kontaktperson (serieadmin)
Förening skall ha minst en serieansvarig kontaktperson (benämns som ”Serieadmin” i
Tävling Online). Kontaktpersonen för föreningarnas talan då det gäller arrangemang
av lagmatcher, registrering av inbjudningar till hemmamatcher och fastställande av
eventuell ändring av spelprogram/matchdatum. Serieansvarig person kan även göra
resultatrapporteringen. Serieansvarig person kan delegera resultatrapporteringen
genom att utse en eller flera resultatrapportörer i Tävling Online.
2.12. Resultatrapportör
Serieansvarig kontaktperson kan utöver att själv rapportera resultat utse en eller
flera andra resultatrapportörer för klubben. Varje resultatrapportör kan registrera
resultat för valfritt lag i klubbens hemmamatcher. Resultat för seriematch skall
registreras i Tävling Online samma dag som matchen spelas.
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2.13.

3

Klasser-Spelperioder-Slutspel
STL innehåller nedanstående klasser fördelat på tidsperioder, varav vissa klasser
spelas med SM-slutspel.
Klass

Division

Utomhus

Höst
inomhus

Herrar
Herrar
Damer
Damer
Herrar 35
Herrar 45
Herrar 55
Herrar 65
Herrar 70
Herrar 75
Damer 35
Damer 45
Damer 55
Damer 65
Damer 70
Damer 75
Pojkar 18
Flickor 18
Pojkar 15
Flickor 15
Pojkar 13
Flickor 13
Juniorer 13
Green
Challenge
Green
Challenge
Orange
League

Elit-Div 2
Div 3Elit-Div 2
Div 3Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

B

X

X

X

X

X

Alla

Höst-Vår
inomhus

Vår
inomhus

SM-slutspel
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (vår inne)
X (vår inne)
X (höst inne)
X (höst inne)

X
X
X
X

Anmälan

Serieinbjudan
Inbjudan till STL utfärdas genom information på www.tennis.se och Tävling Online.
3.2. Anmälan
Anmälan av lag skall göras på Tävling Online för varje enskild klass och spelperiod.
Anmälan görs på www.tennis.se.
3.3. Anmälningstid
3.1.

Spelperiod

Sista anmälningsdag

Utomhus
Höst inomhus/Höst/Vår inomhus
Vår inomhus

28 februari
30 juni
15 november

SvTF förbehåller sig rätten att göra förändringar av anmälningstiderna vilka
publiceras på www.tennis.se.
3.4. Lagnamn
Lagnamn skall vara samma som föreningens namn.
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Föreningars rätt att delta
Endast föreningar anslutna till SvTF äger rätt att delta.
3.6. Lag från samma förening
Förening får delta med obegränsat antal lag per klass med nedanstående undantag:
- I klassen damer och herrar inomhus får förening delta med maximalt ett dam- och
herrlag i Elitserien och maximalt ett dam- och herrlag i Division 1. Lag som
kvalificerat sig för spel i Division 1 kan endast flyttas upp under förutsättning att
klubben inte redan har ett annat lag placerat i denna division. Likaså kan lag som
kvalificerat sig för Elitserien endast flyttas upp under förutsättning att klubben inte
redan har ett annat lag placerat i denna division.
3.7. Lagens rangordning och namn
Lag från samma förening rangordnas. Lagen anges med klubbnamn och en siffra
1,2,3 osv.
3.5.

4
4.1.

Spelare, laguppställning och rangordning

Spelares rätt att delta
Spelare skall inneha tävlingslicens och vara medlem i en till SvTF ansluten förening.
Tävlingslicensen skall vara registrerad/betald före spel. Klasser som spelas i kategori
2-3 kräver betald tävlingslicens medan klasser i kategori 4 kräver antingen en
kostnadsfri motionslicens eller en betald tävlingslicens.
I klasserna Juniorer 13, Green Challenge och Orange League får både pojkar och
flickor delta. Övriga klasser vänder sig till antingen pojkar/herrar eller flickor/damer.
Flickor/damer får inte lov att delta i klasser för pojkar/herrar och vice versa.
Klasserna Green Challenge, Orange League, Juniorer 13, Flickor 13 och Pojkar 13
vänder sig till spelare som är 13 år och yngre. Rekommenderad ålder för klasserna
enligt nedan:
Orange League
7-9 år
Green Challenge
8-11 år
Juniorer 13
11-13 år
Flickor 13
11-13 år
Pojkar 13
11-13 år
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4.2.

4.3.

Antal singel- och dubbelmatcher
Klass

Division

Inomhus
(S+D)

Utomhus
(S+D)

Herrar
Herrar
Herrar
Herrar
Herrar
Damer
Damer
Damer
Damer
Damer
Herrar 35
Herrar 35
Herrar 45
Herrar 45
Herrar 55
Herrar 55
Herrar 65
Herrar 70
Herrar 75
Damer 35
Damer 45
Damer 55
Damer 65
Damer 70
Damer 75
Pojkar 18
Pojkar 18
Flickor 18
Flickor 18
Pojkar 15
Pojkar 15
Flickor 15
Flickor 15
Pojkar 13
Flickor 13
Juniorer 13
Green Challenge
Green Challenge
Orange League

Elitserien/Division 1
Division 1
Division 2Lokaldivision A
Lokaldivision B (Tidsset)
Elitserien
Division 1
Division 2Lokaldivision A
Lokaldivision B (Tidsset)
Division 1
Division 2Division 1
Division 2Division 1
Division 2Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Sverigegruppen (endast vår)
A eller B
Sverigegruppen (endast vår)
A eller B
Division 1- (endast höst)
A eller B
Division 1- (endast höst)
A eller B
Alla
Alla
B (Tidsset)
A
B (Tidsset)
B (Tidsset)

3+1
3+1
2+1
4+2 (tid)
3+1
3+1
3+1
2+1
4+2 (tid)
3+1
2+1
3+1
2+1
3+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
4+2
2+1
3+1
2+1
3+1
2+1 (vår)
3+1
2+1
2+1
2+1
4+2 (tid)
2+1
4+2 (tid)
4+2 (tid)

3+1
3+1
2+1
4+2 (tid)
3+1
3+1
2+1
4+2 (tid)
3+1
2+1
3+1
2+1
3+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
4+2 (tid)
2+1
4+2 (tid)
-

Kategori

Anm.avg.

2
2
3
4
4
2
2
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

2 500 kr
1 250 kr
1 250 kr
750 kr
750 kr
2 500 kr
2 500 kr
1 250 kr
750 kr
750 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr
750 kr
750 kr
750 kr
750 kr
750 kr
750 kr

Laguppställning
Lag i Division 1 herrar och damer inomhus skall för varje lagmatch anmäla en
laguppställning på lagkaptensmötet. Laguppställningen skall bestå av maximalt sex
spelare.
Dubbelparet meddelas av lagkaptenerna till tävlingsledaren senast 30 minuter före
matchstart. De till varje lagmatch uttagna singelspelarna meddelas av lagkaptenen
till tävlingsledaren omedelbart efter det att dubbelmatchen färdigspelats.
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4.4.

Spelares rangordning och lagtillhörighet
Ingen spelare får spela mer än en singelmatch och en dubbelmatch i en lagmatch
med undantag för oavgjorda matcher där ett efterföljande avgörande
matchtiebreak spelas. Undantaget gäller även för klasser med tidsmatcher där en
spelare tillåts att spela två singlar och/eller två dubblar.
Ordningsföljden i singel skall baseras på vid varje tillfälle gällande Veckorating i
singel. Spelare med respektive lags bästa Veckorating i singel skall mötas och
spelare med respektive nästbästa Veckorating i singel skall mötas, osv. Bäst rating
innebär lägst Veckorating.
För klasser med två dubbelmatcher skall ordningsföljden i dubbel baseras på vid
varje tillfälle gällande Veckorating i dubbel (sammanlagd Veckorating för
dubbelparet). Dubbelpar med respektive lags bästa Veckorating i dubbel skall mötas
och dubbelpar med respektive nästbästa Veckorating i dubbel skall mötas.
Spelare utan Veckorating som är 13 år och äldre tilldelas Veckorating 7,0. Spelare
som är 12 år och yngre placeras efter alla spelare med Veckorating, även efter
spelare som har Veckorating 7,9.
Förening får i varje seriematch själv bestämma den inbördes ordningen mellan
spelare som har samma Veckorating. Nya spelare får insättas på den plats i laget som
motsvarar spelarens Veckorating. Spelare som tidigare innehaft tävlingslicens är
själva skyldiga att registrera licens och ta reda på aktuell Veckorating före match.
Lagkaptenerna är skyldiga att innan spelet börjar gemensamt kontrollera lagens
singelrangordning och är ansvariga för att aktuell ratinglista följs.
Spelordningen i klasser som spelas i kategori 4 (ej ratinggrundande klasser) skall
följa spelarnas bedömda spelstyrka. Spelare med respektive lags bäst bedömda
spelstyrka i singel skall mötas och spelare med respektive nästbästa bedömda
spelstyrka i singel skall mötas, osv. Detta gäller oavsett om aktuella spelare har
rating eller ej.
Matchansvarig/Tävlingsledare ansvarar för att kontrollera aktuell Veckorating och
spelordning för samtliga spelare i respektive lag. När första singelmatchen startat är
spelordningen i singel att anses som godkänd av båda lagen och
Matchansvarig/Tävlingsledare. När första dubbelmatchen (i lagmatcher med två
dubblar) startat är spelordningen i dubbel att anses som godkänd av båda lagen och
Matchansvarig/Tävlingsledare. Fastställd spelordning kan inte ändras eller
protesteras emot, varken av spelande lag eller övriga lag i serien.
Spelare får inte representera mer än ett lag i samma klass och serie. Undantag görs
där lag i högre division har rätt att hämta en (1) spelare från ett annat av klubbens
lag i lägre division. Denna spelare får därefter inte gå tillbaka till lag i lägre division.
Har klubben mer än ett lag i samma division (exempelvis ett lag i division 3A och ett
i division 3B) får spelare inte flytta mellan lagen. Undantag görs också för klasser
som spelas över årsskiftet där spelare har rätt att gå från ett lag till ett annat i
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samma klass och serie.
Spelare har fri rätt att representera flera lag i klasserna Pojkar 13, Flickor 13, Juniorer
13, Green Challenge och Orange League.
5
5.1.

Matchform, bollar och banor
Matchform
Matcher spelas i bäst av tre set. Två tiebreakset och ett eventuellt avgörande set
med Matchtiebreak först till tio poäng med två poängs skillnad. Dubbelmatcher
spelas med No-Ad. Detta gäller även för klasserna Pojkar 13, Flickor 13 och Green
Challenge A.

Klasser benämnda B (Tidsset) spelas som tidsmatcher enligt följande:
- Varje lagmatch spelas med fyra tidsmatcher i singel och två tidsmatcher i dubbel.
- Lag består av 2-8 spelare,
- Inbollning 5 minuter,
- Varje tidsmatch är 25 minuter,
- Singeltidsmatcherna spelas parallellt på två banor,
- Ett lag får lov att använda samma spelare i två singelmatcher,
- Spelare som spelar två singelmatcher skall möta olika spelare (Gäller ej i
Lokaldivisioner B)
- Därefter spelas två tidsmatcher i dubbel,
- Ett lag får lov att använda samma spelare i två dubbelmatcher,
- Tidsmatch får ej sluta oavgjort,
- Tidsmatch spelas med game så långt man hinner på 25 minuter,
- Dubbelmatcherna spelas med No-Ad,
- Vid lika gameställning vid slutsignal vinner det lag som leder pågående game,
- Om inget game är påbörjat så spelas en avgörande poäng,
- Varje vunnen tidsmatch räknas som en poäng. En lagmatch kan sluta 6-0, 5-1, 4-2
eller 3-3.
5.2. Bollar
Arrangerande förening äger rätt att bestämma viket slag av bollar av godkänt
fabrikat, typ och färg som skall användas för lagmatch. I Division 1 inomhus för
herrar och damer spelas alla matcher med gasbollar av ett och samma märke. SvTF:s
bollavtal gäller. I samtliga slutspel skall nya bollar användas för varje enskild match.
Arrangerande förening har i slutspel rätt att besluta om bollbyte (exempelvis 11/13
eller 13/15). Green Challenge spelas med grön boll och Orange League med orange
boll.
5.3. Bollbyte
Bollbyte 11/13 skall användas i Division 1 inomhus. Fyra bollar.
5.4. Banstorlek
Regler kring banstorlek och näthöjd för klasserna Green Challenge och Orange
League finns i separat dokument, ”Regler Green Challenge/Orange League”.
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6
6.1.

Tabeller och beräkningar

Poängberäkning
Segraren i en lagmatch mellan två föreningar erhåller två poäng. För oavgjort
resultat räknas en poäng och för förlust noll poäng. Matchtiebreak räknas som ett
set och ett game.

I klasser som spelas med tidsset får lag en poäng för varje vunnet tidsset. Varje
match skall registreras i Tävling Online som 1-0 till segrande spelare oavsett
gameresultatet i tidsmatchen.
6.2. Upprättande av serietabell
Resultatet i gruppen avgörs i följande ordning:
- högsta antalet poäng (används ej i klasserna Juniorer 13, Green Challenge B och
Orange League.
- största matchskillnad
- största setskillnad
- största gameskillnad
Om två eller flera lag fortfarande inte kan särskiljas görs motsvarande beräkning om
för de aktuella platserna, med endast de aktuella lagens matcher ingående i
beräkningen (för två lag motsvarar detta ”inbördes möte”). Om vid spel i enkelserie,
två lag fortfarande inte kan särskiljas avgör resultatet i ”första singeln” i det inbördes
mötet.
6.3. Kora segrare i finaler, slutspel och play-off
I finaler, slutspel och play-off, med jämnt antal matcher som slutar oavgjort (2-2
eller 3-3 i matcher), koras segrande lag genom en extra dubbelmatch. Denna
dubbelmatch genomförs som ett (1) Matchtiebreak till tio. Lagen nominerar direkt
efter sista matchens avslutning två dubbelspelare som är tillgängliga i
spelartruppen.
7
7.1.

Inbjudan, matcher och spelprogram
Inbjudan
Serieansvarig kontaktperson ansvarar för att inbjudan till match skall vara gästande
lag tillhanda senast en vecka före det matchen spelas – under förutsättning att
matchen spelas på ursprungligt planerat matchdatum. Inbjudan skall göras via
Tävling Online. Arrangerande förening skall ange ankomsttid, starttid för matchen,
banunderlag och lagkapten. Bollmärke/bolltyp skall anges under övrig info.
Spelplats visas med automatik på inbjudningssidan. Serieansvarig kontaktperson är
ansvarig för att seriematcher genomförs på fastställd matchdag. Om inbjudan
uteblir är bortalagets serieansvariga kontaktperson skyldig att sätta sig i förbindelse
med hemmalaget angående matchen.
För Division 1 herrar och damer inomhus skall inbjudan även innehålla:
- tillgängliga träningstider,
- valt matchupplägg,
- uppgifter om rabatterade hotell,
- ytterligare upplysningar av vikt.
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7.2.

Ändringar av spelprogram/matchdatum
Fastställda matchdatum skall följas för samtliga matcher i serien med nedanstående
undantag:
- Överenskommen ändring av matchdatum
Ordinarie matchdatum får endast ändras om båda lagen är överens. Nytt
matchdatum skall omedelbart planeras och registreras. I de fall där det inte är
möjligt skall lagen markera matchen med ”Nytt matchdatum under framtagning” och
inom sju dagar från ordinarie speldatum bestämma ett nytt datum. Nytt datum får
inte vara senare än sista ordinarie speldatum i serien. Om inget nytt datum är
överenskommen inom sju dagar från ordinarie speldatum så förlorar det lag som ville
flytta matchen på walkover.
- Ändring lördag-söndag eller söndag-lördag
Ordinarie speldatum får ändras av den arrangerande klubben från lördag till söndag
eller söndag till lördag (spelfri för båda lagen enligt spelprogrammet) i samma
veckoslut. Förutsättningen för byte är att klubben gör inbjudan online senast tre
veckor före ursprunglig/ny datum. Bortalaget har inte rätt att avböja ändring om
ovanstående villkor är uppfyllda.
- Landslagsuttagning
Om en klubb får sitt lag försvagat genom att en eller flera av dess spelare av SvTF
uttagits till landslag har klubben rätt att flytta matchen till annat datum som
överenskommes med motståndarlaget. Om lagen inte kan komma överens om nytt
datum kan SvTF, efter anhållan från klubben, besluta om nytt datum för matchen.
- Särskilda skäl
SvTF kan besluta om flyttning av match/matcher om särskilda skäl föreligger.
- Övrigt
Ändrat matchdatum får inte vara senare än sista ordinarie speldatum i aktuell serie.
Om nytt matchdatum överenskommits och matchen spelas under nytt kalenderår,
gäller samma förutsättningar som vid ordinarie speldatum (Svensk Tennisrating,
födelseår och klubbtillhörighet). Om nytt matchdatum överenskommits och matchen
spelas under ny spelperiod (jan-apr, maj-aug, sep-dec) fast under samma
kalenderår, gäller samma förutsättningar som vid ordinarie matchdatum (Svensk
Tennisrating och klubbtillhörighet).
Ändring av spelprogram utan godkännande av SvTF kan medföra uteslutning från
fortsatt seriespel.

7.3.

Inga ändringar av matchdatum kan göras i Division 1 för herrar och damer inomhus.
Matchtid
Lagmatch skall genomföras på en och samma dag och får ej delas upp med mindre
än att otjänlig väderlek framtvingat detta. Matcherna skall förläggas till sådan
tidpunkt att det gästande laget kan resa fram och åter samma dag då detta är
möjligt med hänsyn till resans längd. Dessutom skall seriematch påbörjas i sådan tid
att den i sin helhet kan beräknas vara avslutad senast 21.00. För 13-årsklasserna,
Green Challenge och Orange League skall seriematch beräknas vara avslutad 20.00.
Med undantag för Division 1 herrar inomhus och Pojkar 18/Flickor 18 våren inomhus
så skall dubbelmatchen spelas sist såvida inte de båda föreningarna kommer överens
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om annan spelordning.
För Division 1 herrar och damer inomhus gäller även följande:
Starttider för de olika speldagarna skall vara:
- enstaka vardagsmatcher: 17.00
- enstaka helgmatcher: 14.00
- för sammandrag i division 1 gäller senaste starttid 15.00 lördag och tidigast 10.00
söndag.
- varje lagmatch omfattar tre singlar och en dubbel. Spelordningen (sammandrag)
skall vara båda lagmatchernas dubblar samtidigt följt av ena lagets singelmatcher
(tre stycken), följt av andra lagets singelmatcher (tre stycken). Vid enskild lagmatch
skall spelordningen vara en dubbel följt av tre singlar.
7.4. Matchplanering
Herrar/Damer Division 1 inomhus (enskild match på tre banor)
Tid
B1
B2

B3

Matchstart
därefter

Singel 3

Dubbel 1
Singel 1

Singel 2

Herrar/Damer Division 1 inomhus (sammandrag på tre banor)
Tid
B1
B2

B3

Matchstart
därefter
därefter

Match 1-Singel 3
Match 2-Singel 3

Match 1-Dubbel
Match 1-Singel 1
Match 2-Singel 1

Match 2-Dubbel
Match 1-Singel 2
Match 2-Singel 2

Vila mellan matcher
Spelare har rätt till 15 minuters vila mellan singel- och dubbelmatch alternativt
mellan dubbel- och singelmatch. Spelare har inte rätt till vila i lagmatcher som
omfattas av tidsset eller inför ett eventuellt avgörande matchtiebreak för att kora
segrare i oavgjorda lagmatcher.
7.6. Träningsbanor
I slutspel och Division 1 för herrar och damer inomhus skall deltagande lag, varje
speldag, fritt ha tillgång till en timmes träning (bana och bollar) i anslutning till
matchstart.
7.5.

Arrangerande förening skall mot normalt banpris erbjuda deltagande lag ytterligare
träningsmöjligheter efter klockan 18.00 under minst en timme dagen före matchen.
Sådant önskemål skall anmälas till arrangörens kontaktman senast sju dagar före
matchens start.
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8
8.1.

Lagkapten

Lagkapten
Det skall finnas en uttagen lagkapten för vare lagmatch. Lagkaptenens uppgift är
dels att vara lagets förbindelselänk till Matchansvarig/Tävlingsledare, till lokal
arrangör och dels leda laget under spel. Lagkapten är skyldig att medverka i de
möten som sammankallas av Matchansvarig/Tävlingsledare.
Vid spel på flera banor får lagkaptenen utse biträdande lagkapten(er) att svara för
ledningen av spelet på de olika banorna. Nominerad spelare får fungera som
lagkapten (s.k. spelande kapten), dock inte under tid egen match pågår.
För lagkapten (eller biträdande lagkapten) gäller följande bestämmelser:
- Lagkaptenen får uppehålla sig på banan under spel, under hel match eller del av
match. Sittplats för lagkaptenen skall finnas invid domarstolen,
- Önskar lagkaptenen att uppehålla sig på banan endast under del av en match, får
han förflytta sig till respektive från banan, endast under sidbyte eller setbreak.
Antalet förflyttningar skall minimeras och ske på sätt så att motståndarna och spel
på andra banor ej störs,
- Lagkaptenen får ge spelare råd och anvisningar under sidbyten förutsatt att han
då befinner sig på banan intill domarstolen. Han får också ge råd vid andra av
domaren eller Matchansvarig/Tävlingsledare beslutade avbrott,
- Lagkaptenen lyder under motsvarande regler för uppträdande som gäller för
spelare. Om en lagkapten överträder bestämmelserna i ”Spelarkoden” bestraffas
hans lag/spelare enligt poängstraffreglerna,
- Lagkaptenen skall följa de anvisningar och beslut som meddelas av tävlingsledaren.
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9
9.1.

Funktionärer

Tävlingsledare/Matchansvarig
Tävlingsledare/Matchansvarig är högste beslutande i tolkningsfrågor för
matchen/matcherna och skall utses av den lokala arrangören till varje hemmamatch.
Personen skall följa de särskilda tävlingsbestämmelser som utfärdats. Matchansvarig
har de uppgifter och befogenheter som normalt åligger en tävlingsledare, inkluderat
att tillse att de för sanktionskategorin gällande minimikrav för matchen uppfylls.

Tävlingsledare i Division 1 herrar/damer inomhus gäller även:
- Tävlingsledare genomför en timme före matchstart ett lagkaptensmöte med
samtliga deltagande lags lagkaptener. Ytterligare möten kan vid behov
sammankallas av tävlingsledaren,
- Tävlingsledaren ansvarar för att kontrollera aktuell Veckorating och spelordning för
samtliga spelare som ingår i de spelartrupper som lämnas till tävlingsledaren i
samband med lagkaptensmötet,
- Tävlingsledaren ansvarar för den sportsliga ledningen och tillser att tränings- och
matchprogram planeras på lämpligt sätt enligt tävlingsbestämmelserna,
- Tävlingsledaren tillser att spelare uppfyller kraven på klädsel enligt gällande
tävlingsbestämmelser,
- Tävlingsledare fördelar tillgängliga domare/matchledare på matcher. Vid behov
anordnar tävlingsledaren kompletterande utbildning för huvuddomare, linjedomare,
matchledare och bollkallar,
- Tävlingsledaren ansvarar för att resultat fortlöpande under lagmatchernas gång
rapporteras via Tävling Online,
- Tävlingsledaren tillser att de skyltar och annat material som eventuellt tillkommer
tävlingens sponsorer är rätt placerade, samt att annan lokal reklam är utformad på
ett sätt som inte stör spelet eller förtar intrycket av en eventuell huvudsponsors
skyltar,
- Tävlingsledaren skall vara legitimerad som elittävlingsledare,
förbundstävlingsledare eller elitdomare.
9.2. Huvuddomare
I Division för herrar och damer inomhus används huvuddomare eller matchledare
enligt punkten 9.5 nedan.
9.3. Linjedomare
I Division 1 för herrar och damer inomhus svarar arrangerande förening för
utbildning och tillsättande av linjedomare enligt nedan:
- Herrar Division 1: minst en linjedomare/match
- Damer Division 1: rekommenderas en linjedomare/match
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Bollkallar
I Division 1 för herrar och damer inomhus svarar arrangerande förening för
utbildning och tillsättande av bollkallar. Bollkallar skall finnas i samtliga
singelmatcher.
9.5. Matchledare/Domare
I Division 1 för herrar och damer inomhus gäller följande:
- Tävlingsledare skall finnas på plats under samtliga matcher,
- Arrangerande klubb kan välja en av följande varianter på matchfunktionärer:
a) domare i samtliga matcher
b) matchledare i samtliga matcher
- Om alternativ b) matchledare i samtliga matcher väljs gäller:
- Arrangerande förening svarar för matchledare som skall vara legitimerade som
matchledare. Minimikravet är en (1) matchledare per två (2) banor. Spel på tre (3)
eller fyra (4) banor kräver minst två (2) matchledare. Utsedd matchledare kan inte
vara tävlingsledare. Tävlingsledare kan besluta att domare finns i enstaka matcher
om denne anser det nödvändigt.
- Matchledare skall ha genomgått lägst matchledarutbildning. För matchledarens roll
hänvisas till Tävlingsbestämmelserna. Särskild vikt bör läggas på att hantera
situationer på banan samt tolkningen av spelarkoden. Olämpligt uppträdande skall
beivras.
- För matcher som spelas med matchledare utgår kravet på linjedomare och
bollkallar.
- Arrangerande klubb skall i god tid före matchdatum informera motståndare och
deltagande lag i sammandrag om vilket alternativ som valts.
9.4.

10

Walk over, uppgiven match, matchstraff

Walk over i lagmatch
Förening som inplacerats i seriesystemet, är förpliktad att fullfölja serien. Lämnar
förening walk over i hel lagmatch, utesluts förening normalt ur den aktuella klassen
och kan även nekas förnyat inträde under en tid av ett år. Förening skall dessutom
till SvTF erlägga en tilläggsavgift, se punkt 16.3. Avgiften kan dessutom utkrävas från
förening som utgått före seriestart. Om förnyat inträde beviljas, inplaceras förening
i lägre division. Har SvTF beviljat ändring i spelprogrammet i enlighet med vad som
stadgas i 7.2 på grundval av från någon av de berörda klubbarna lämnade uppgifter,
ådöms motsvarande straff som walk over i lagmatch. Alla i en lagmatch ingående
singel- och dubbelmatcher skall genomföras. Uteslutning av lag kan undvikas genom
att minst en delmatch genomförs i sin helhet (uppgiven match accepteras inte).
Förening som inte fullföljer serien eller inte spelar samtliga lagmatcher riskerar att
uteslutas såväl ur pågående som ur nästkommande års serie och/eller även tilldömas
tilläggsavgift. Om en förening utesluts ur eller ej fullföljer påbörjad serie borträknas
poängen från samtliga matcher laget spelat eller skulle spelat i gruppen även de som
tagits av motståndarlag.
10.2. Walk over i enskild match
Om lag lämnar walk over i individuell match, uppföres 1-0 som matchresultat. Likaså
tilldelas segraren maximalt set- och gameresultat enligt den matchform som
10.1.
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används i klassen (exempel: vid bäst av tre set, 2-0 i set och 12-0 i game).
Om en spelare (ett dubbelpar) ger upp en påbörjad match, skall denna vid
uppgörandet av serietabell, räknas som om matchen fullföljts. Exempel: Om spelare
A har förlorat första set mot spelare B med 3-6 och leder andra set med 4-2 då
spelare B tvingas ge upp matchen skall matchen i tabellen räknas som 2-1 i set och
3-6, 6-2, 1-0 (matchtiebreak i tredje set) i game till spelare A:s fördel.
Om en spelare lämnar walk over i en match som spelas med tidsset så räknas
resultatet som 1-0 i matchresultat, 1-0 i setresultat och 1-0 i gameresultat.
10.3. Walk over i serier utan upp- och nedflyttning
Lag som lämnar walk over enligt 10.1 eller 10.2 varken utesluts från serien eller
administreras böter.
10.4. Avbrutna matcher
Spelare som avbryter match får inte delta i ny match i samma lagmatch om inte
matchledaren/tävlingsledaren bedömer att anledningen till att spelaren inte slutfört
första matchen uppenbart är godtagbar (exempel: kramp, skada som efter
behandling åter tillåter spel, etc.).
10.5. Skador/Förhinder
Spelare som blivit nominerad till spel i singel eller dubbel kan inte ersättas med
annan spelare. Detta innebär att om en spelare, efter nominering, blir skadad eller av
andra skäl förhindrad att spela så tvingas denna spelare lämna w.o. i den enskilda
matchen. Övriga matcher spelas enligt ordinarie laguppställning. Exempel: Om
spelare på 1:a singel blir skadad så lämnar man w.o. i 1:a singeln. 2:a singeln, 3:e
singeln, etc. spelas.
10.6. Matchstraff
Spelare som tilldelas matchstraff p.g.a. olämpligt eller osportsligt uppträdande får
inte delta i annan match i den aktuella lagmatchen. Spelaren är automatiskt
avstängd för spel i nästkommande lagmatch.

11

Utomhusserier

Enkelserie utomhus
Tävlingen spelas som enkelserie, dvs. lagen i samma grupp möter varandra en gång
antingen hemma eller borta.
11.2. Otjänlig väderlek
Vid otjänlig väderlek äger arrangerande förening rätt att flytta en eller flera
individuella matcher till inomhusbana. Avbruten eller inställd match flyttas efter
överenskommelse med bortalaget enligt 7.2. Arrangerande förening är skyldig att,
då otjänlig väderlek råder, om möjligt underrätta gästande förening i god tid.
11.1.
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12
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

Slutspel

Klasser
Slutspel spelas i klasser enligt punkt 2.13. Övriga klasser spelas utan slutspel.
Lag-SM
Klasserna Herrar/Damer inomhus och utomhus samt Pojkar 18/Flickor 18 våren
inomhus spelas med status för Lag-SM. Övriga klasser spelas utan status för Lag-SM.
Datum
Datum för slutspel publiceras på tennis.se.
Ansökan om slutspel
Samtliga till slutspel kvalificerade lag kan skriftligen hos SvTF ansöka om att få
arrangera slutspel. Ansökan görs på formulär som finns på tennis.se. Arrangör utses
därefter. Om ingen arrangör anmäler sig utser SvTF en arrangör bland lagen.
Avanmälan slutspel
Lag som kvalificerat sig till slutspel men ej önskar delta skall skriftligen meddela
detta senast sista datum för arrangörsansökan till aktuellt slutspel.
Inbjudan slutspel
Inbjudan utsändes av arrangerande förening till deltagande lag, tävlingsledare och
domare samt till SvTF senast angivet datum. Inbjudan skall innehålla: spelplats,
(adress, telefon, antal banor, underlag), speldatum, tävlingsledare, bollmärke och
bolltyp, träningstider, starttider och matchupplägg, lagkapten (adress och telefon)
samt boendealternativ.
Slutspelsformat
De fyra slutsegrarna i högsta divisionen deltar i slutspelet. Semifinaler spelas dag 1
och final samt match om tredje pris dag 2. Om vakans uppstår i slutspel beslutar
SvTF hur denna skall fyllas eller hur slutspelet genomförs med mindre än fyra lag.
Lagens sammansättning
Alla slutspelsmatcher omfattar samma antal matcher som motsvarande klass i högsta
divisionens seriespel.
Seedning och lottning
Seedning och lottning av slutspel genomförs senast tre dagar före slutspelets
startdatum. Seedning grundas på vid seedningstillfället gällande Veckorating i singel
för lagens singelspelare i grundserien. De två lag med lägst sammanlagd Veckorating
seedas. I klasser med två singlar räknas lagens två bästa spelares Veckorating och i
klasser med tre singlar räknas lagens tre bästa spelares Veckorating. Lottning
publiceras på Tävling Online.
Anmälan av laguppställning
Anmälan av respektive lags singelspelare den aktuella matchdagen meddelas av
lagkaptenen till tävlingsledaren på spelplatsen senast en timme före matchstart.
Dubbelpar meddelas av lagkaptenen omedelbart efter det att singelmatcherna har
färdigspelats. Spelare har rätt till 15 minuters vila mellan singel- och dubbelmatch.
Spelares rangordning
Spelares rangordning skall i hela slutspelet följa gällande Veckorating i singel för
slutspelets första dag.
Funktionärskrav
Domare i samtliga matcher samt en tävlingsledare (lägst Tävlingsledarutbildning
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eller Förbundsdomare).
SvTF tillsätter domare och tävlingsledare i slutspelet för herrar och damer utomhus.
12.13. Matchplanering
Starttider för slutspelets två dagar skall vara:
dag 1: 13.00 eller 14.00
dag 2: 10.00 eller 11.00
Matchplanering för olika banalternativ framgår nedan:
2 banor – 3 singlar och 1 dubbel
Tid
B1

B2

k-2
k-1
k
därefter
därefter
därefter

Träning
Träning
Match 1-Singel 2
Match 2-Singel 2
Match 2-Singel 3
Match 2-Dubbel

Träning
Träning
Match 1-Singel 1
Match 2-Singel 1
Match 1-Singel 3
Match 1-Dubbel

2 banor – 2 singlar och 1 dubbel
Tid
B1

B2

k-2
k-1
k
därefter
därefter

Träning
Träning
Match 1-Singel 2
Match 2-Singel 2
Match 2-Dubbel

Träning
Träning
Match 1-Singel 1
Match 2-Singel 1
Match 1-Dubbel

3 banor – 3 singlar och 1 dubbel
Tid
B1

B2

B3

k-2
k-1
k
därefter
därefter

Träning
Träning
Match 1-Singel 2
Match 2-Singel 2
Match 2-Dubbel

Träning
Träning
Match 1-Singel 3
Match 2-Singel 3

Träning
Träning
Match 1-Singel 1
Match 2-Singel 1
Match 1-Dubbel

4 banor – 3 singlar och 1 dubbel
Tid
B1
B2
k-1
k
därefter
därefter

Träning
Match 1-Singel
1
Match 1-Singel
3
Match 1Dubbel

Träning
Match 1-Singel
2
Match 2-Singel
3
Match 2Dubbel

B3

B4

Träning
Match 2-Singel
1

Träning
Match 2-Singel 2

Förkortningar:
k = tid för matchstart
k-1, k-2 = en respektive två timmar före matchstart
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13
13.1.

Klädsel

Utrustning, klädsel och reklam
Vid spel skall spelare vara prydligt klädda i hela och rena tenniskläder. I övrigt
hänvisas till klädesbestämmelserna i Tävlingshandboken med nedanstående tillägg:
Lag äger rätt att ha en matchdräkt. Med matchdräkt avses tröja och shorts. Nedan
bestämmelser gäller i det fall att spelaren använder klubbens matchdräkt i
seriematch. Spelare i laget får antingen spela i lagets matchdräkt eller i ordinarie
matchkläder. Om spelaren spelar i ”icke matchdräkt” gäller ordinarie
klädesbestämmelser.
Varje lag har möjlighet att ha en (1) matchdräkt (d.v.s. samma utseende för hela
laget). På matchdräkten får finnas totalt fem stycken sponsormärken enligt
nedanstående. En sponsor får ha maximalt tre stycken reklammärken.
Matchdräktens utseende:
- Tröja rygg: Endast klubbnamn (obligatoriskt)
- Tröja mage: ett reklammärke max 200 cm² (20x10 cm)
- Tröja ärm: ett reklammärke på vardera ärm, max 19 cm²
- Shorts ben: ett reklammärke på vardera ben, max 19 cm²

14
14.1.

15

Tävlingsplaketter
SM-tecken
Segrande förening i Lag-SM erhåller RF:s SM-tecken för lag eller Svenska
Tennisligans guldplakett.

Protester

Skriftlig protest
Eventuella protester skall vara skriftliga och tillställas SvTF. SvTF:s serieutskott
handlägger och tar beslut i ärendet.
15.2. Tid för protest
För att protesten skall upptas till behandling skall där ej särskilda omständigheter
föreligger, denna vara inlämnad senast sju dagar efter det att föreningen borde ha
uppmärksammat det förhållande varöver föreningen protesterar.
15.3. Överklagande
Serieutskottets utslag kan överklagas hos SvTF, dock senast sju dagar efter det att
ordalydelsen tillställts parterna.
15.1.
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16
16.1.

Ekonomi

Kostnader och intäkter
Arrangerande förening tar del av samtliga intäkter och står för samtliga kostnader
för matcharrangemanget.
Kostnader för arrangerande förening är bland annat:
- banor och bollar för träning och matcher
- tävlingsfunktionärer
- lätt, enkel förtäring till lag i Division 1 herrar och damer inomhus
- lokalt avtal om rum för gästande lag och funktionärer till reducerade priser
(Division 1 herrar och damer inomhus).

Gästande förening svarar själv för sina rese- och uppehållskostnader. Om en
förening åsamkar en annan förening kostnader genom försumlighet skall detta
regleras föreningarna emellan. Om enighet ej nås hänskjutes ärendet till SvTF.
16.2. Anmälningsavgift
Se tabell i punkten 4.2. Fastställd anmälningsavgift skall betalas enligt instruktioner
från SvTF. Förening som inte betalar enligt instruktioner riskerar uteslutning.
Betalningsskyldighet kvarstår även för utesluten förening.
16.3. Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter
Förseelse
Återbud före lottning
Återbud efter lottning
Återbud efter spelstart

Klasser

Avgift

Alla
Alla
Elitserien/Division 1 inomhus
Samtliga övriga klasser och
divisioner
Serier utan upp- och
nedflyttning

Ingen anm.avg.
Anm.avg. skall betalas
Anm.avg. skall betalas + 5 000 kr
Anm.avg. skall betalas + 2 000 kr
Anm.avg. skall betalas
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