
 

  

Regler för Road to Öst Team Cup 2023 powered by 
Tennis-Point 
1. Allmänt 
Inom region Svensk Tennis Öst (SvTÖ) genomförs ett antal Road to Öst Team Cup powered 
by Tennis-Point under 2023 för ungdomar i klasserna PS/FS 12 A, B, C och 10 A.  
Aktuella tävlingar är markerade med ”Öst Team Cup” i SvTÖ:s tävlingskalendrar.  
De tävlingar som ingår presenteras också på en samlingsaffisch.  
 
Poäng ges till deltagande spelarna, som representerar klubb från region Öst vid respektive 
tävlingsperiod, i PS/FS 12A, B, C och 10 A efter spelarens resultat i varje tävling (se 3.1). I 
slutet av året inbjuds totalt 24 spelare till Öst Adidas Team Cup (se 5).  

2. Tävlingsprogram 
Tävlingsprogrammet framgår av samlingsaffisch Road To Öst Team Cup powered by Tennis-
Point. 

3. Poängberäkning 
Spelare som deltar i flera klasser i samma tävling erhåller Team Cup poäng i de åldersklasser 
de spelar. Alltså poäng i alla klasser de deltar i, och klasserna redovisas var för sig. 
 
3.1 Poängberäkning PS/FS 12 ABC och 10A 
I alla deltävlingar i Road To Öst Team Cup powered by Tennis-Point utdelas s.k. Team Cup 
poäng till spelare. 
Hur långt spelaren går i tävlingen avgör antalet Team Cup poäng. 
  
 Huvudtävling 
 Förlust i första omgången 0 Team Cup poäng 
 För varje senare omgång i tävlingen 2 Team Cup poäng, framlottad spelare till 2:a 

omgången erhåller alltså minst 2 poäng. 
 Klasseger 2 Team Cup poäng 
 
 Kvaltävling 
 Förlust i första omgången 0 Team Cup poäng 
 För varje senare omgång i kvalet 1 Team Cup poäng 
 Pooltävling 
 Sista plats 0 Team Cup poäng 
 För varje bättre placering 1 Team Cup poäng  
 
Resultat i Junior RM och Östcupen ger dubbla Team Cup poäng 

4. Resultatredovisning 
Ställningen i de olika Road to Öst Team Cup powered by Tennis-Point klasserna redovisas 
löpande efterhand som resultaten kommer Tournament Planner tillhanda.  



 

5 Öst Adidas Team Cup 
Totalt inbjuds 24 spelare från region Öst till Öst Team Cup powered by Tennis-Point. Därav: 
Pojkar och Flickor (PoF) 12A: 10 spelare, PoF 12B: 4 spelare, PoF 12C 2 spelare, PoF 10A 8 
spelare. De bästa i resp. klass bjuds in, vid lika poängställning ges, i första hand, företräde till 
den som samlat mest poäng i RM och Östcupen och i andra hand till den som varit med i flest 
tävlingar. För att klass ska räknas måste minst hälften av tävlingarna, där klassen ingår, ha 
genomförts.  De inbjuds till Tennis Öst Team Cup powered by Tennis-Point i december. I 
Tennis Öst Team Cup powered by Tennis-Point delas spelarna in i lag där alla lag spelar mot 
varandra. De 2 lag som samlat flest antal poäng under fredagen och lördagen spelar en 
avgörande match för segern medans lag 3 och 4 spelar om bronset. 
 


