
Projektet ”Mer tennis på Österlen” har härmed nöjet att bjuda in till premiärupplagan av 
Byamästerskapen på Saltsjöbadens Tenniscenter i Ystad 17-19 augusti

HOTEL  KONFERENS  RESTAURANG

HUVUDSPONSORER BYAMÄSTERSKAPEN 

SPONSORER

BYAMÄSTERSKAPEN
Premiärupplagan av

”Mer tennis på Österlen”
tennisosterlen.se

Saltsjöbadens Tenniscenter Ystad 17-19 augusti

KLASSER:
Herrsingel
Sign in fredag 17/8 kl 17.00, kval & huvud i form av poolspel
Damsingel
Sign in fredag 17/8 kl 17.00, kval & huvud i form av poolspel
Pojksingel 15 (´03 och senare) 
Sign in lördag 18/8 kl 13.00, kval & huvud i form av poolspel
Flicksingel 15 (´03 och senare)
Sign in lördag 18/8 kl 13.00, kval & huvud i form av poolspel
Damdubbel
Sign in lördag 18/8 kl 09.00, kval & huvud i form av poolspel
Herrdubbel
Sign in lördag 18/8 kl 09.00, kval & huvud i form av poolspel
Mixeddubbel Sprint
Sign in söndag 19/8 kl 09.00, rak lottning
Sprintdubbel Handicap
Sign in söndag 19/8 kl 15.30, rak lottning

BYAMÄSTERSKAPEN LAG:
För att delta i lagtävlingen så skall det anmälas och regist-
reras minst sex spelare från By/klubb/sektion/spelplats. Det 
går att slå samman två byar. Sjävklart får spelare från by/
klubb mm delta även om man inte får fullt lag för deltagande i 
byamästerskapen.

Poängberäkning lagtävlingen:
Varje vunnen match ger en poäng till spelare och klubb. Vinst 
av pool i kval ger två extra poäng till spelare och klubb. Vinst i 
huvudtävling ger tre extra poäng till spelare och klubb. Dubbel 
Sprint Handicap ger två vunna poäng per spelare. Klasseger i 
dubbel sprint ger fyra poäng, totalt 8 poäng per par.
I summeringen får klubben poäng för sina sex bästa poäng-
plockare resten stryks.
Spelare får bara räkna poäng för sina två bästa placeringar.

Krav för deltagande: Någon form av koppling till kartans 14 
angivna spelplatser/byar/klubbar/sektioner 

Anmälan: till lars@ytk.se senast torsdagen den 16 augusti. 
Deltagaravgift på 200 SEK för seniorspelare och 100 SEK för 
juniorspelare erläggs i samband med sign in. Man kan bara 
deltaga i en singelklass men obegränsat med dubbelklasser. 
I samband med anmälan så anges vilka klasser man tänker 
ställa upp i dubbelpartner (skriv dubbelpartner saknas om 
man söker) samt e-mail och mobiltelefon. Till sist anger man 
klubb/spelplats/by/sektion.

Information: Varje klass har ett angivet sign-in klockslag där 
du fysiskt skall befinna dig på Saltsjöbadens Tenniscenter. 
Start för klassen sker direkt i anslutning till sign-in. Alla klasser 
utom mixed och handicapdubbel spelas i bäst av tre set med 

start på 2-2. Uppkommer avgörande set så avgör detta genom 
match tiebreak.

Bollar: Gasboll

Anmälningsavgift: 200 SEK senior/ 100 SEK junior, be-
rättigar till deltagande i en singelklass och obegränsat med 
dubbelklasser. Avgiften erlägges kontant, swish eller med kort 
innan start.

Lagtävling: Utöver individuella priser i varje klass så spelas 
det om en inteckning i ett nyuppsatt vandringspris/lagtävling

Tävlingsledning: Ystad Tennisklubbs Tävlingssektion i sam-
arbete med byarna


