
  

FRÅGOR OCH SVAR 

Är det blandat kvinnor/män? 
Ja – tanken är att deltagarna placeras in i grupper baserat på spelstandard 
(istället för kön/ålder/m.m.). 

Vad händer om man inte kan en av veckorna? 
Om man inte har möjlighet att delta vid en omgång ska man själv ordna en ersättare. 
Vi tillhandahåller en kontaktlista med förslag. 

Måste man vara med alla fyra gångerna eller anmäler man sig till varje omgång? 
Man anmäler sig till en hel Serie som, denna första gång, innehåller fyra omgångar. 

Delar en division på en bana eller två? 
En division delar på en bana. 
Det innebär att två deltagare spelar samtidigt som två väntar på sin tur. 
Det finns en extra bana att tillgå för ”fritt spel” som kan nyttjas den tid man väntar.   

Hur många kan vara med? 
I denna första ”Trial-serie” är antalet begränsat till 12 deltagare (3 divisioner). 

Ni placerar spelarna i "rätt division"? 
Ja, första omgångens placering av deltagare görs av oss. 
Nästkommande omgångars placeringar baseras på resultaten i omgången innan. 

Är det tänkt att vara ledare på plats eller är det de som spelar som ska arrangera? 
Det är inte tänkt att någon ledare ska vara på plats. Däremot är allt förberett med 
divisioner, banor, bollar och även informerat på förhand vilket borde innebära att det 
rullar på bra utan någon ledare på plats. 

Hur är tanken med tiden - en timme per omgång? 
Vi räknar med att en match (två matchtiebreak) tar ca 20 minuter. 
Varje division ska spela sex matcher per omgång. 
Detta innebär: ca 20 minuter x 6 = ca 2 timmar. 

Vad händer om några vill anmäla sig gång till gång? 
Då kan man inte vara med i SiNGELLiGAN. 
Lördagstennis, Lunch-Tennis, m.m. erbjuder ”gång till gång”-anmälan. 

Vad är matchtiebreak? 
Det är ett tiebreak som spelas till 10 poäng. 
I SiNGELLIGAN appliceras avgörande poäng vid en eventuell ställning 9-9 i ett set. 


