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Särskilda Tävlingsbestämmelser för Svenska Juniorcupen och Lag-SM 
 

1. Tävling 
Svenska Juniorcupen är en lagtävling för flickor och pojkar, 18 år eller yngre. Tävlingen är en 
cup/utslagsturnering som spelas inomhus under perioden januari-april. Slutsegrande flick- 
och pojklag blir svenska juniorlagsmästare och erhåller RF:s SM-tecken för 18-årslag. 
 

2. Lottningssteg  
Svenska Juniorcupen är uppdelad i tre lottningssteg; förkval, kval och slutspel.  
 

3. Klasser och lagsammansättning 
Flickor 18 och Pojkar 18 omfattar tre (3) singelmatcher och en (1) dubbelmatch i varje kval- 
och slutspelsmatch. Två (2) singelmatcher och en (1) dubbelmatch spelas i förkvalet. 
 

a) Förkval 
Lag som inte är direktkvalificerade till kvalet placeras i förkvalet. Förkvalet spelas i poolform 
med hemma- eller bortamöten.  
 
I de fall där en pool består av endast två (2) lag, skall förkvalet avgöras i ett dubbelmöte – 
hemma och borta. Om lagen vinner varsin lagmatch, avgör största matchskillnad. Om lagen 
inte kan särskiljas på största matchskillnad 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. Endast spelare som redan spelat i 
lagmatchen kan nomineras. 
 

b) Kval 
Lagmatcher spelas med enkelmöten, dvs. lagen möts antingen hemma eller borta.  

Åtta (8) lag är direktkvalificerade till 8-delsfinalen och spelar hemmamatch mot en vinnare i 
16-delsfinalen. 

Upp till ytterligare 16 lag är direktkvalificerade till 16-delsfinalen och spelar hemma mot 
antingen ett lag från förkvalet eller ett annat direktkvalificerat lag. 
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c) Slutspel 
Åtta (8) segrande lag i 8-delsfinalerna kvalificerar sig till ett slutspel. Slutspelet spelas på en 
gemensam spelplats för flickor respektive pojkar alternativt en gemensam spelplats för både 
flickor och pojkar. 

Första omgången består av fyra kvartsfinaler. Andra omgången består av semifinaler för 
vinnande lag och semifinaler för förlorande lag. Tredje omgången består av final, match om 
3:e pris, match om 5:e pris och match om 7:e pris. 
 
Slutspelet kan spelas på två eller tre speldagar beroende på arrangör och bankapacitet. 

4. Prispengar till klubben 
Deltagande klubbar i Svenska Juniorcupen tävlar om totalt 18 000 kronor i prispengar. 
Slutsegrarna och svenska mästarna F18 respektive P18 erhåller 6 000 kronor vardera. 
Finallagen (2:a pris) erhåller 3 000 kronor vardera. 
 

5. Tävlingsform 
Samtliga matcher spelas i bäst av tre (3) set där de två (2) första seten är tiebreakset medan 
ett eventuellt tredje avgörande set spelas med ett (1) matchtiebreak till 10. No-Ad tillämpas i 
samtliga dubbelmatcher.  
 
Lagmatchen avgörs efter flest vunna av de fyra (4) respektive tre (3) delmatcherna. Om 
lagmatch slutar oavgjord (2-2) 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. Endast spelare som redan spelat i lagmatchen kan 
nomineras. 
 
Om inget annat bestäms av berörda lag så skall alla lagmatcher ha spelordningen: Först 
spelas dubbel och därefter singlarna. 
 
Ingen spelare får spela mer än en singelmatch i varje lagmatch. I singelmatch 1 skall spelare 
med bäst rating spela, spelare med nästbäst rating möts i singel 2, osv. När första 
singelmatchen startat är spelordningen i singel att anses som godkänd av båda lagen och 
Matchansvarig/Tävlingsledare. 
 
Spelarna ordnas efter de uttagna spelarnas aktuella Veckorating. Veckorating i singel 
används för att avgöra spelordning i singelmatcherna. Förening får själv bestämma den 
inbördes ordningen mellan spelare som har samma Veckorating. Så länge aktuella spelare 
har samma Veckorating så måste den inbördes spelordningen hållas under hela den aktuella 
spelperioden. Detta gäller även om samma spelare har erhållit en annan identisk Veckorating 
under spelperioden.  
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6. Indelning  
  

a) Förkval och kval 
Efter anmälningstidens utgång inplaceras lagen i förkval och kval. 
 
Direktkvalificerade till kvalets 8-delsfinaler är de fyra lag som föregående år spelade 
semifinaler i Svenska Juniorcupen samt de därefter fyra bästa lagen enligt rating. 
 
Direktkvalificerade till kvalets 16-delsfinaler är de 16 bästa lagen enligt rating, utöver 
ovanstående åtta lag.  
 
Respektive klubblags tre bästa spelares sammanlagda ratingpoäng den 1 december året före 
Svenska Juniorcupen avgör vilka lag som blir direktkvalificerade. Spelare som räknas skall 
vara mellan 13-17 år. 
 
Geografisk lottning tillämpas i både förkval och kval. Hemmalag markeras i spelprogrammet. 
Direktkvalificerade lag i kvalets 16-dels och 8-dels finaler har hemmamatcher. 

Lag har möjlighet att ansöka om att placeras i förkvalet eller kvalet om de anser att det finns 
särskilda anledningar. Dessa ansökningar skall skickas till serier@tennis.se 

b) Slutspel 
Åtta (8) vinnare från kvalet kvalificerar sig till slutspelet. Efter färdigspelat kval kan klubbar 
söka om att få stå som arrangör för slutspelet. Arrangör erhåller ett arrangörsbidrag. Svenska 
Tennisförbundet utser arrangör.  
 
Seedning och lottning görs på plats under slutspelet. Respektive lags tre bästa spelare som 
ingår i spelartruppen och är på plats inför slutspelet ligger till grund för vilka fyra lag som 
skall seedas.  
 

7. Anmälan 
Obligatorisk nyanmälan måste göras för att delta i kommande upplaga av Svenska 
Juniorcupen. Lag som endast önskar att delta i förkvalet skall ange detta i samband med 
anmälan. Anmälan görs via Tävling Online av klubbens serieadministratör.  

 

Uppdaterad 2022-11-29 


