Tennisstegen
Start år 2020
Var med och spela Tennisstegen!
Utmana spelare och klättra i Hörby-Höör Tennisklubbs Tennisstege som kommer att spelas året runt.
Du bestämmer själv hur ofta du vill spela. Du får utmana andra spelare så många gånger du vill. Du
får dock inte utmana samma spelare två gånger i rad. Du kan utmana valfri spelare som ligger max 3
steg ovanför dig, dock finns även WILDCARD-möjligheten. Se nedan.
Du kan tacka nej till någons utmaning en gång utan att det händer något, men tackar du nej två
gånger räknas det som att du lämnat walkover och tappar en placering.

WILDCARD
Varje spelare i tennisstegen får två wildcard per år att använda. Det innebär att spelaren kan vid två
tillfällen/år utmana vilken spelare som helst oavsett plats ovanför i stegen.

Anmälan och avgift
Du anmäler dig genom att maila till fredrik.tuvesson@hhtk.se. Anmälan skall innehålla namn,
mobilnummer samt emailadress.
Deltagande i Tennisstegen är gratis!

Vilka kan du utmana?
Aktuell Tennisstege med spelarnas placeringar samt kontaktuppgifter finns på www.hhtk.se.

Så här utmanar du:
1. Kontakta spelaren som du vill utmana och kom överens om tid och spelplats och boka bana.
Utmanaren bekostar banan och håller med bollar.
2. Du kan bara utmana spelare som är bättre placerade i stegen. Max tre (3) steg över.
3. Om du är den som utmanar och vinner matchen, så övertar du placeringen från den du
utmanade. Förloraren flyttas ner en placering. Utmanaren meddelar resultatet till Fredrik Tuvesson
per sms (0735-99 68 80) direkt efter avslutad match.
Observera att alla matchresultat skall rapporteras!
4. Om du är den som utmanar och förlorar matchen behåller du och din motståndare era placeringar
som ni hade vid matchens start.

Matchregler
Varje match spelas på tid (60 minuter med 5 min inbollning). Inga set räknas utan en match kan
exempelvis sluta 9 – 4 eller 13 – 2 osv.
Vi använder oss av systemet ”No ad”, dvs vid ställningen 40–40 i ett game spelas en avgörande
poäng. Vid avgörande poäng bestämmer mottagaren i vilken ruta som poängen skall spelas i.
Spelare dömer sin egen planhalva och vid tveksamhet om bollen är rätt eller fel döms bollen som rätt.
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