
 

 

 
 

 
 
 
Slutspelet i JSM-RACE 2022 spelas i Båstad 26-30 augusti. Slutspelet består av de spelare som 
kvalificerar sig genom deltagande och placeringar i de deltävlingar som genomförs under 
perioden april-augusti. 
 
Sluttabellerna för samtliga klasser är nu publicerade. 
 
OBSERVERA att alla spelare som kvalificerat sig till slutspel ska anmäla sig genom att logga 
in på Tävling Online och göra en anmälan till slutspelet. Anmälan behöver göras för såväl 
singel som dubbel. Anmälan kan göras redan innan slutställningen är fastställd (under 
förutsättning att man vill vara med även som reserv). Även reserver måste anmäla sig via 
Tävling Online. Anmälan skall göras senast den 21 augusti. Anmälan är kostnadsfri. 
 
Kvalificering till dubbelklassen sker efter slutställningen i JSM-Racet (singel). Om spelare 
kvalificerat sig för singel men inte vill spela dubbel så har reserver i singel rätt att anmäla sig 
till dubbelklassen. Dubbelpar bildas på spelarnas egna initiativ genom anmälan via Tävling 
Online där varje spelare skall ange sin dubbelpartner. 
 
Såväl singel- som dubbelklasser spelas med poolspel och efterföljande slutspel. 
 
Poolspelet i både singel och dubbel spelas den 26-28 augusti. Semifinaler och finaler spelas 
29-30 augusti. 
 
Nedan finns ytterligare information om slutspelet. Mer information om JSM-RACE hittar du på 
vår hemsida: 
https://www.tennis.se/tavlingar/nationella-tavlingar/jsm-race/ 
 
Hjärtligt välkomna till slutspelet i Båstad! 
 
Hälsningar 
Svenska Tennisförbundet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

KVALTÄVLINGAR 
Kvaltävlingar spelas under perioden april-augusti. Sista deltävling avslutas den 14 augusti. 
Aktuell poängställning uppdateras löpande efter varje tävlings slut: 
https://svtf.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=323 
 
Sluttabellerna för samtliga klasser är nu publicerade. 
 
Såväl kvalificerade spelare som reserver kan anmäla sig till slutspelet. Reserver tar plats i 
slutspelet i det fall som en kvalificerad spelare inte anmäler sig eller lämnar återbud. 
 
OBSERVERA att alla spelare som kvalificerat sig till slutspel ska anmäla sig genom att logga 
in på Tävling Online och göra en anmälan till slutspelet. Anmälan behöver göras för såväl 
singel som dubbel. Anmälan kan göras redan innan slutställningen är fastställd (under 
förutsättning att man vill vara med även som reserv). Även reserver måste anmäla sig via 
Tävling Online. Anmälningsperioden är 1-21 augusti. 
 
Kvalificering till dubbelklassen sker efter slutställningen i JSM-Racet (singel). Om spelare 
kvalificerat sig för singel men inte vill spela dubbel så har reserver i singel rätt att anmäla sig 
till dubbelklassen. Dubbelpar bildas på spelarnas egna initiativ. 
 
SLUTSPEL 
Slutspelet omfattar RF:s mästerskapsklasser för PS18, FS18, PD18 och FD18 samt Förbundets 
mästerskapsklasser för PS16, FS16, PD16, FD16, PS14, FS14, PD14 och FD14. 
 
Samtliga klasser spelas med poolspel och efterföljande slutspel. 4 spelare/par per pool. I 
undantagsfall kan det bli aktuellt med 3 spelare/par per pool. 
 
Mer information om slutspelet finns i bestämmelserna för JSM-Racet: 
https://www.tennis.se/tavlingar/regler-bestammelser/ 
 
ANMÄLAN SLUTSPEL 
Anmälan till slutspelet görs på Tävling Online. Anmälan är öppen mellan 1-21 augusti. Anmälan 
är kostnadsfri. Anmälan skall göras till såväl singel som dubbel. Kvalificerad spelare kan välja att 
spela singel alternativt singel och dubbel. Spelare som ej är kvalificerad för singel har rätt att 
anmäla sig till dubbel och tas med i ordning efter slutställningen i JSM-Racet i singel. 
 
Anmälan görs här: 
https://svtf.tournamentsoftware.com/tournament/4F955CCD-BAD7-4E29-8203-
8699E35147A5 
 
Slutliga listor på kvalificerade spelare för slutspelet är publicerade på tennis.se: 
https://www.tennis.se/tavlingar/nationella-tavlingar/jsm-race/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

SPELPLANERING 
Slutspelet planeras enligt nedanstående upplägg. Vi reserverar oss för att en förskjutning av 
speltider/speldagar kan göras vid regn. 
 
Fredagen den 26 augusti startar matcherna 08.30. Matcherna beräknas vara klara 19.00.  
 
Spelplanering: 
Fredag: Poolspel singel och dubbel. En match per klass. 
Lördag: Poolspel singel och dubbel. En match per klass. 
Söndag: Poolspel singel och dubbel. En match per klass. 
Måndag: Kvart och semi i singel (för A- och B-slutspel) (14 och 16 år) 
Måndag: Semi och final i singel (för A- och B-slutspel) (18 år) 
Måndag: Semi i dubbel (14 och 16 år) 
Måndag: Final i dubbel (18 år) 
Tisdag: Final och match om 3:e pris i singel (för A- och B-slutspel) (14 och 16 år) 
Tisdag: Final i dubbel (14 och 16 år) 
 
Tävlingen publiceras på Tävling Online. Pågående och kommande matcher presenteras på 
skärmar och i tävlingsappen ”SVTF Tävling”. 
 
Samtliga spelare är skyldiga att slutföra alla matcher i tävlingen. 
 
SPELPLATS 
Tävlingens huvudanläggning är Båstad Sportcenter. Under poolspelet kommer även Båstad 
Tennisstadion att användas. Vid regn kan det bli aktuellt med spel på andra anläggningar. Även 
inomhusspel kan bli aktuellt. 
 
MATCHFORM 
Singelklassernas poolspels spelas i bäst av tre set med avgörande matchtiebreak till 10. A-
slutspelen i bäst av tre tiebreakset. B-slutspel i bäst av tre set med avgörande matchtiebreak 
till 10. Dubbelklasserna spelas i bäst av tre set med avgörande matchtiebreak till 10 och No-Ad. 
Vid regn reserverar vi oss för att kunna ta beslut om ändrad matchform. 
 
BOLLAR 
RS Tour Edition. 
 
FUNKTIONÄRER 
Tävlingsledare: Bengt Helmersson och Sebastian Dorling 
Matchledare: Samtliga dubblar och poolspelsmatcher samt B-slutspel 
Domare: Semifinaler, finaler och 3:e prismatcher i A-slutspel 
 
BOENDE 
Spelare står själva för eventuella boendekostnader. Boende kan bokas på Båstad Sportcenters 
vandrarhem, tel. 0431-68	500. www.bastadsportcenter.se. 
 
RESTAURANG 
Båstad Sportcenters restaurang kommer att vara öppen under tävlingen. 
 
 
 



 
 

  

SKOR 
Medtag inomhusskor. Vid regn kan det bli aktuellt med spel inomhus såväl i Båstad som på 
andra orter. 
 
PRISUTDELNING 
Klass Priser Dag prisutdelning 
PS18 1-4 Måndag 
FS18 1-4 Måndag 
PD18 1-2 Måndag 
FD18 1-2 Måndag 
PD16 3-4 Måndag 
FD16 3-4 Måndag 
PD14 3-4 Måndag 
FD14 3-4 Måndag 
PS16 1-4 Tisdag 
FS16 1-4 Tisdag 
PS14 1-4 Tisdag 
FS14 1-4 Tisdag 
PD16 1-2 Tisdag 
FD16 1-2 Tisdag 
PD14 1-2 Tisdag 
FD14 1-2 Tisdag 

 
INBOLLNING/TRÄNINGSTIDER 
Träningstider finns tillgängliga på morgonen under samtliga speldagar 26-30 augusti. Vi 
återkommer senare med besked om hur bokningar görs. Övriga träningstider bokas och betalas 
direkt till Båstad Sportcenter, tel. 0431-68	500. www.bastadsportcenter.se. 
 
FRÅGOR 
Bengt Helmersson 
Tel. 010-444 04 10 
bengt.helmersson@tennis.se 
 
 
Hjärtligt välkomna till slutspelet i Båstad! 
 


