Svea Indoor
Kategorier
Öppen
V 65
Tävlings- och spelform
Lag kan bestå av 4-6 deltagare.
Först spelas en trippel och en singel. Därefter 2 dubblar.
Ett möte således 2+2 matcher (grundspelet)
Avbytare 1-2 st./lag kan inbytas under pågående match. Gäller även i singel.
Lagledare skall före varje match ange laguppställningar samt
eventuell avbytare. Avbytare ”smittas” först i samband med inträde i match.
Inbyte får ske en gång pr match och spelare och bytet skall genomföras mellan två
spelomgångar och innan lillen kastas ut.
Består klubblag av 2 avbytare kan båda avbytarna insättas under en och samma match och tex
bilda en helt nytt dubbelpar, alternativt kan en avbytare bytas in i en trippel samtidigt som
byte sker i singelmatchen.
Ett möte mellan två klubblag kan således sluta 4-0, 3-1, 2-2, 1-3, 0-4. Vinst 4-0 eller 3-1 ger 2
poäng, 2-2 ger 1 poäng och förlust 0 poäng.

Inomhussäsong
Svea Indoor spelas under inomhussäsongen september tom april månad året därpå.
Höstsammandraget sker under perioden 15 oktober- 15 december och vårsammandraget under
perioden 15 januari – 15 mars. Spel kan ske under en och samma dag eller under flera
tillfällen kvällstid.
Slutspel under april månad.
Beroende på antalet anmälda lag kommer grundspelet att förläggas till olika platser i
regionen. Utifrån lokala förutsättningar kan spel ske under en och samma veckodag eller
under flera tillfällen kvällstid.
Antalet lag pr grupp och del av region bestäms utifrån antalet anmälda lag, i första hand 4lagsgrupper.
De två bästa alt 3 bästa lagen per grupp och kategori går till slutspelet i april månad.
Övrigt
Samtliga spelare skall ha licens i föreningen.
Generell dispens för spelande domare medges
Ingen tidsbegränsning, dock kan start på 2-2 medges i grundspelet
Klubb kan delta med flera lag. Deltagare kan endast delta i/representera ett klubblag pr
sammandrag.
Det står klubb med flera lag att fritt byta spelare mellan lagen och sammandrag. Till ett
eventuellt finalspel skall dock minst två av lagets spelare ha ingått i våromgångens
konstellation.
I övrigt enligt SBF:s regler för seriespel.
TK i november 2011

