
 

 

Regler/rutiner Öresundsserien för vuxna 

 

Det är varje deltagares ansvar att: 

• Ta reda på matchtiderna. Normala speltider är tisdagar kl. 20.30-21.30 och kl. 21.30-22.30 

på bana  

1-4. 

• Meddela motståndaren i tid om du behöver flytta matchen. Den som ej kan spela matchen 

på schemalagd tid ansvarar för att anordna ny tid och bana och koordinera detta med 

motståndaren. Den som flyttar matchen måste stå för eventuella kostnader om man väljer 

att spela på annan tid eller plats. 

 

Flytt av speltider 

Matcher ska främst spelas på tisdag kvällar! Vi vill gärna behålla sammanhållningen i 

gruppen. 

Man kan dock kostnadsfritt flytta sin speltid om man senast måndag morgon innan matchen 

informerar receptionen med info om båda spelarnas namn och ny speltid inom närmsta tre 

veckorna. Tillgängliga tider är: 

• Måndag - torsdag kl. 7-16 och från kl. 21 

• Lördag från kl. ca 16 

• Söndag från kl. 19.30 

Det kan även finnas möjlighet ibland på fredag kvällar. 

Kolla tiderna med receptionen - vissa tider är nästan alltid tillgängliga medan andra beror på 

seriematcher, ungdomstävlingar mm. Man kan naturligtvis inte flytta en matchtid i 

efterhand. Kan man inte direkt hitta en ny speltid kan man parkera en bokning tre veckor ut i 

framtiden (glöm inte tiden, då den går förlorad om den inte utnyttjas). 



Om den som ställer in matchen inte hör av sig i tid, inte hör av sig om en ny tid inom kort, så 

har man rätt till wo-vinst. Är en spelare skadad eller är sjuk bör man ta hänsyn till detta om 

spelaren i fråga har framförhållning både när det gäller inställning av match och att hitta nya 

matchtider. Man vill ju spela alla matcher i serien! 

Obs! Den spelare som kunde ha spelat matchen på den ursprungliga speltiden alltid har 

rätt till en wo-seger om man inte kan bli eniga om en ny speltid.   

 

Spelarkoden 

• Viktigt att höra av sig i tid om man inte kan spela sin match.  Respekt och god gest.  

• Kom i god tid till matchstart. Vid sen ankomst förlängs inte matchen. 

• Fair play uppträdande - innan, efter och under match. Spelarkoden: osportsligt 

uppträdande är inte acceptabelt. 

• Man får gå på toaletten max fem minuter (dock inte i slutet av matchen). 

• Vatten ska man ha med sig till banan innan match. 

• Kommunikation med motståndaren för att undvika missförstånd. Om spelarna är överens 

finns inget problem. 

• Vid skada: man får ta en paus i max tre minuter.  

• Ta med egna bollar. Hemmaspelaren ansvarar för fräscha bollar. 

• Inte för långa pauser mellan serve, sidbyten (max 90 sekunder) etc. 

 

Spel & poängräkning 

• Fem minuters inbollning, 55 minuter matchtid. 

• Klassisk gameräkning. 

• Varje set börjar vid ställningen 2-2. 

• Först till sex game vinner setet (utom vid 7-5 eller 6-6). 

• Inget tiebreak – vid ställningen 6-6 räknas setet som oavgjort och nytt set påbörjas. 

• Setvinst ger 2 poäng (oavgjord ger 1 poäng). 

• Ofärdiga set ger hälften av poängen (0,5 vid oavgjort eller 1 p vid ledning). 

• Eftersträva att spela jämnt antal game i ofärdiga set. 

• Maximalt antal poäng är 4 p (vinst i två set), har en spelare vunnit två set är matchen 

avgjord. Detta gäller även om man hinner spela tre set och där ett set slutat 6-6). 



• Vid uppgiven match får motståndaren 4 poäng. Den som ger upp får poängen vid aktuella 

tillfället 

• Vid wo-vinst erhålles 4 poäng (0 p till den som lämnar wo). 

• Sista game påbörjas endast om det är minst tre minuter kvar. Detta game spelas som ”no-

ad”, dvs vid ställningen 40-40 spelas avgörande boll (servemottagaren bestämmer vilken 

ruta det ska servas i). 

• Eftersträva att spela jämnt antal game i ofärdiga set (mest rättvist). 

De två bäst placerade i division 2 och neråt flyttas upp en serie medan de två sämst 

placerade i division 1 och division 2 flyttas ner en serie. Står två deltagare lika vid 

poängräkning gäller först inbördes möten därefter räknas skillnad i set och ev. game. 

 

Regler/spelregler 

Varje spelare dömer på sin planhalva. Räkna tydligt och ändra ”kulorna” på domarstolen 

efter varje sidbyte så alla kan se vad det står i matchen. Glöm inte att börja på 2-2!! Spelaren 

som servar säger ställningen högt innan varje poäng. Är man oense on huruvida en boll är 

inne eller ute bestämmer den spelaren vars planhalva bollen studsade på.  

En boll som studsar så att endast en liten del av bollen rör linjen är INNE. Är man osäker ska 

man döma till motståndarens fördel. Sidbyte sker vid udda antal spelade game (första- 

tredje- femte etc). Spel utan avbrott gäller från matchens början. Tiden mellan poängen 25 

sek (från avslutad boll till första serve), tiden mellan sidbyte max 90 sek. 

Lotta om vem som börjar serva. 

 

Resultatskrivning på anslagstavlan i hallen 

Vinnaren skriver resultatet. Låna penna i receptionen. Skriv tydligt. 

Resultatinskrivning: Skriv resultatet i samma ordning som ni står i spelschemat. Om tex 

bortaspelaren slår hemmaspelaren skrivs resultatet i den ordningen (spelare A – spelare B 

resultat 4-6, 3-6 poäng  

0-4) 

Exempel på poäng: 

4-0 (vinst i två set, t.ex. 6-3, 6-3) 

4-1 (ett set oavgjord, två set till ena spelaren, t.ex. 6-6, 6-3, 6-3) 

4-2 (två set till ena spelaren, ett set till andra, t.ex. 6-3, 3-6, 6-3) 

3,5-1 (t.ex. 6-3, 6-6, 4-2) 

3,5-1,5 (t.ex. 6-3, 6-6, 3-3) 



3-1 (tex 6-3, 6-6) 

2,5-2,5 (tex 6-3, 3-6, 3-3) 

2,5-0,5, tex 7-5, 5-5) 

2-2 (tex 7-5, 5-7) 

 

Anmälan/betalningsrutin 

Man har inte någon förtur till nästa säsong, utan vi tar in nya anmälningar inför varje 

omgång. Anmälningar sker till lars.svensson@fairplaytk.se. 

Avgiften annonseras inför varje ny omgång och givetvis delas det ut priser till de främsta 

och en förutsättning att få delta är att man är medlem i Fair Play Tennisklubb.  

Deltagarna kommer att få en faktura hemskickad i början av varje säsong. Man kan även 

betala avgiften i receptionen/Fair Play Store.  

 

Med vänlig hälsning 

Lars Svensson 0733-347393 

lars.svensson@fairplaytk.se 


