
Vinnare ska koras! 
Lomma TF:s Klubbmästerskap 
17-19 augusti 2012 
	  

Spelformer	  
Herrsingel:	  (16	  år	  och	  uppåt)	  	   Pojksingel:	  P	  11	  (9-‐11	  år)	  
Damsingel:	  (16	  år	  och	  uppåt)	  	   Flicksingel:	  F	  11	  (9-‐11	  år)	  
Dubbel	  	   Pojksingel:	  P	  15	  (12-‐15	  år)
	   Flicksingel:	  F	  15	  (12-‐15	  år)	  
	  
Plats:	  Lomma	  TF:s	  utomhusbanor(blå	  hallen	  vid	  dåligt	  väder)	  
Bollar:	  Tyger	  X-‐Force,	  Maxiboll(Tyger	  stage	  1)	  i	  P11	  och	  F11	  
Anmälan:	  Skickas	  till	  info@lommatf.se	  
Ange:	  namn,	  spelform,	  personnummer,	  telefonnummer	  och	  tidigare	  
tennismeriter(endast	  ickemedlemmar)	  	  
Senaste	  anmälningsdag:	  9	  augusti	  
Lottning:	  10	  augusti	  
Anmälningsavgift:	  	  Gratis	  för	  medlemmar.	  För	  ickemedlemmar	  gäller	  100	  kr	  för	  
vuxna	  och	  50	  kr	  för	  barn.	  	  
Priser:	  Till	  ettan	  och	  tvåan	  
	  
Regler	  
F	  11	  och	  P	  11	  spelar	  ett	  tiebreak	  set	  där	  man	  börjar	  ifrån	  ställningen	  2-‐2.	  Övriga	  
klasser	  spelar	  ett	  vanligt	  tiebreak	  set.	  	  Domare	  kommer	  finnas	  tillgänglig	  för	  de	  
yngre	  klasserna.	  Turneringen	  spelas	  i	  form	  av	  Pool-‐spel	  (gruppspel	  och	  slutspel).	  
Man	  är	  alltså	  garanterad	  ett	  antal	  matcher.	  Högst	  5	  minuters	  inbollning	  inför	  varje	  
match.	  Spelarna	  har	  rätt	  till	  en	  paus	  om	  högst	  1	  minut	  vid	  varje	  sidbyte,	  utom	  
första	  där	  högst	  30	  sekunder	  gäller.	  Spelarna	  ansvarar	  för	  att	  se	  till	  att	  banan	  och	  
linjer	  sopas	  efter	  avslutad	  match.	  	  
	  
Övrigt	  
Inga	  förbehåll	  tillåts.	  Spelarna	  ansvarar	  för	  att	  hålla	  sig	  underrättade	  om	  sina	  
speltider.	  Dessa	  kommer	  att	  finnas	  tillgängliga	  på	  hemsidan,	  per	  mail	  och	  på	  plats.	  
För	  att	  en	  klass	  ska	  äga	  rum	  krävs	  att	  minst	  fyra	  spelare	  eller	  fyra	  par	  har	  anmält	  sig	  
till	  den.	  Tävlingsledningen	  förbehåller	  sig	  rätten	  att	  vid	  för	  få	  anmälningar	  i	  en	  klass	  
slå	  den	  samman	  med	  närmast	  högre	  klass.	  
	  
Välkomna	  till	  2012	  års	  upplaga	  av	  Lomma	  TF:s	  Klubbmästerskap!	  
	  


