
REGLER
FREDAGSSPEL

GRÖN:
- Fast 4 på tid (1h). Start från 0-0 upp till 4 game. 
- Vid 40-40 i gamet spelas avgörande boll.
- Vid 3-3 i game spelas ett mini-tiebreak upp till 5 poäng. 
 Vid 4-4 poäng spelas avgörande boll.
- Spelas med grön prick bollar. Egna bollar till match!
- Spelarna dömer och räknar själva.- Spelarna dömer och räknar själva.
- När timmen är slut, är matchen slut.
- Efter matchen mailar vinnaren in resultatet till: 
 fredagsspel@gmail.com (gäller grön, orange och röd nivå)
- Matcherna kommer att spelas på KLTK och TSK Malmen.

ORANGE:
- OBS! Behöver ha lite koll på gameräkning för att vara redo för spel på orange.
- Fast 4 på tid (1h). Start från 0-0 upp till 4 game. - Fast 4 på tid (1h). Start från 0-0 upp till 4 game. 
- Vid 40-40 i gamet spelas avgörande boll.
- Vid 3-3 i game spelas ett mini-tiebreak upp till 5 poäng. 
 Vid 4-4 poäng spelas avgörande boll.
- Spelas med orange bollar. Egna bollar till match!
- Linjer ska läggas ut mitt i basrutan för en ny baslinje ut av spelarna (inte föräldrar!)
- Spelarna dömer och räknar själva.
- När timmen är slut, är matchen slut.- När timmen är slut, är matchen slut.
- Efter matchen mailar vinnaren in resultatet till: 
 fredagsspel@gmail.com (gäller grön och orange nivå) 
- Matcherna kommer att spelas på KLTK och TSK Malmen.

RÖD:
-  Varje match spelas först till 10 poäng. 9-9 avgörande poäng. 
-  Matcherna spelas med Röda bollar. Egna Bollar till match. 
- -  Röd bana spelas med EN SERVERUTA + KORRIDOR 
 (Det är två matcher igång på tennisbanan samtidigt). 
-  Serven måste landa i serverutan. 
-  Spelarna dömer och räknar själva.
-  Efter varje match byter man motståndare på samma tennisbana
 (Alla ska möta alla, kan bli flera gånger mot samma spelare). 
-  Matcherna spelas tills timmen är slut.
- -  Matcherna kommer att spelas på KLTK och TSK Malmen.

OBS!
Vid sjukdom eller annat förhinder skall man så fort som möjligt meddela 
motståndaren eller den egna klubbens kansli (innan 17.00), är det efter 17.00 
meddela sin motståndare eller kontakta sin tränare. I det fall att man inte anmält 
sin frånvaro får man en varning första gången.Upprepas detta vid flertalet tillfällen 
under terminen så utesluts man från Fredagsspelet.

LLycka till!


