
           Junior SM 2017 

spelas 8 april – 19 april 

 
Klasser Startdag preliminärt  Begränsning  
P16 kval 9 april, huvudtävling 11 april  öppet kval+64 lottning  

F16 kval 8 april, huvudtävling 10 april  öppet kval+48 lottning  

PD16 10 april     Öppen 

FD16 10 april    Öppen 

P14 13 april    Öppen huvudklass inget kval 

F14 15 april    Öppen huvudklass inget kval 

PD14 14 april    Öppen 

FD14 15 april    Öppen 

 

 

SAMTIDIGT MED JSM SPELAS 

   

 

Diadem Cup för P12 och P10  Fiorucci Cup F12 och F10 

 

Klasser  Startdag preliminärt  Klasser        Startdag preliminärt 

P12 A-B-C  10-11-12 april  F12 A-B-C       12-12-11 april 

P10 Poolspel 15 april   F10 Poolspel    15 april 

PD12 A-B-C 11 april   FD12 A-B-C      13 april 

PD10 Poolspel 16 april   FD10 Poolspel  16 april 

 

 

Anmälan skall göras senast 17 mars via svtf.tournamentsoftware.com med 

Anmälningsavgiften 340 kr singel, 170 kr/pp i dubbel. 

Träningsbanor 

GLTK: Bokas för morgonträning via mail eller telefon.  

Partille Tennis: 031-444030 Mölndal TK: 031-864460 

http://twoangels.se/


Regler 

Tävlingen följer SvTf:s regler för tävlingar kategori 2. 

Spelare är skyldig att göra sig underrättad om matchtider och spelplats och om hon/han är kvalificerad att 
delta i huvudtävling eller kvaltävling. 

Vakanser i Huvudtävlingen (Lucky losers) 

Spelare som har förlorat i kvaltävlingen kan dock ändå komma med i huvudtävlingen som lucky loser. 

Uppstår vakanser i huvudtävlingen efter kvaltävlingens start ersätts vakanserna med lucky losers. Efter 

avslutat kvalspel upprättar tävlingsledningen en lista som ordnas på grundval av vilken omgång 

kvalspelaren förlorat samt spelarens tennispoäng. 

När kvaltävlingen i respektive klass färdigspelats, lottas kvalgruppvinnarna tillsammans med erforderligt 

antal lucky losers in i huvudtävlingen på de lediga kval/lucky loserplatserna. 

Övriga kvalspelare som är beredda att ta eventuellt ytterligare vakanta platser i huvudtävlingen skall 

personligen signera lucky loserlistan.  Denna lucky loser sign-in görs samma dag som huvudtävlingen 

startar på tider som meddelas här senare. 

Banor och bollar: 14 banor Plexipave och Tretorn Series 

Walk-over: Meddelas så fort som möjligt till GLTK:s reception tel: 031-7738860. 

 

Anmälan till spel : Senast 30 minuter före utsatt matchtid. 
 

Inbollningstid: Högst 5 minuter. 
 

Matchordning: Matcher uppsatta till spel på samma tid startas i tur och ordning efter det att båda 

spelarna/paren anmält ankomst till sekretariatet. 
 

Boende: 

Hotell Örgryte, Danska vägen 68-70, tel: 031-7078900 Specialpriser 

e-post: info@hotelorgryte.se hemsida: www.hotelorgryte.se   

 

Liseberg Kärralund, ett stenkast från tennisanläggningen, tel: 031-840200. Hotell, rum, vandrarhem 

eller stugor, hemsida: www.liseberg.se  

 

Hotell Onyxen, Sten Sturegatan 23, Tel: 031-810845, www.hotellonyxen.se  Ange JSM2017 
bokningskod. Specialpriser Enkelrum: 699:-/natt, Dubbelrum: 899:-/natt för 2 gäster, Superiorrum: 

1099:-/natt för 2-3 gäster, 150 kr för extrasäng, i alla priser ingår moms, frukostbuffé och trådlöst 

WiFi.inkl. 

 

Scandic Mölndal, Barnhemsgatan 23, Boka på tel: 031-751 43 00 mellan 08.00-16:30 vardagar alt. 

Email; meeting.molndal@scandichotels.com  ; Priser 600:- enkelrum, 700:- dubbelrum/ twins, 900:- 

trebäddsrum, 1100:- fyrbäddsrum. Uppge bokningskod 46130374  

 

Som JSM deltagare har du 15% rabatt på följande restauranger under tävlingen: 

Restaurang Onyxen, gatuplan Hotell Onyxen. Italiensk restaurang. Kommer under pågående turnering att 

erbjuda spelarna en rätt till rabatterat pris varje kväll 

Vino Pasta Tre, Berzeliigatan 18. För mer info: http://www.vinopastatre.se/ 

Stage Door Pub, Berzeliigatan 12. Klassisk pub med prisvärd meny. http://www.stagedoor.se/ 

Vino Pasta Due, Södra vägen 26. Italiensk mat på göteborgskt vis i mysig miljö. http://www.vinopastadue.se/ 

 
 

 
Göteborgs Lawn Tennisklubb, Töpelsgatan 7, 416 55  GÖTEBORG, 031-7738860  
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