A-serien 2020-2021
Välkommen till en ny säsong av ATL:s A-serie, även kallad Motionsserien!
Inför denna säsong har vi 7 nya spelare - vi hälsar er extra varmt välkomna till
serien! Och för er kan det också bara bra att känna till att det är undertecknad som
administrerar matchresultaten varje vecka.
Vi startar onsdagen den 26 augusti (vecka 35) med fritt spel. Fritt spel betyder att vi
inte spelar matcher i serien utan bara spelar fritt med vem man vill. Vi har tillgång
till samtliga tennisbanor mellan kl. 20 och 22. Alla får inte plats samtidigt så för att
göra det lite lättare har lagen J till R företräde mellan kl. 20-21 och lagen A till H
mellan kl. 21-22. Samsas och bjud in till dubbelspel i första hand så att så många
som möjligt kan spela samtidigt men dyker inte alla upp och det finns utrymme går
det naturligtvis bra spela singel också. För er som är nya i serien är det ett utmärkt
tillfälle att träffa era lagkamrater och diskutera ert spelschema.
Första matchomgången är veckan efter dvs. onsdagen den 2 september (vecka 36).
Spelschema med lagen och vilken bana man ska spela på kommer finnas på både
anslagstavlan vid bana 1 och hemsidan (se under Matchresultat nedan för länk till
hemsidan).
Ändringar från tidigare säsong
Inga ändringar av regler eller upplägg från föregående säsong.
OBS! Vi tar dock hänsyn till Coronasituationen och följer de riktlinjer från
myndigheter och förbund som är aktuella (hålla avstånd, handtvätt, ej
skaka hand efter match mm.).
Lagen
Serien är uppdelad i fyra divisioner med vardera fyra lag. Varje lag består av tre
spelare (i vissa fall fyra spelare om laget önskat det). Vem som ska spela för sitt lag
görs upp helt inom laget. Det vanligaste upplägget är att lagen sätter upp ett
roterande schema där två spelare åt gången spelar veckans matcher och en spelare
har vilovecka. På så sätt får man längre speltid vid varje speltillfälle. Vissa lag väljer
att låta samtliga spelare spela varje vecka för att spela oftare. Kom överens inom
laget vad som passar er.
De flesta lagen är ihopsatta enligt egna önskemål om spelpartner. För övriga lag har
ambitionen varit att spelstyrkan ska vara så jämn som möjligt. Lagens uppskattade
spelstyrkenivå gäller även fördelningen av lagen mellan divisionerna inför första
omgången. Sedan kommer lagen justeras mellan divisionerna beroende på
spelresultat.
Observera att lagindelningen är preliminär tills vi kör igång första matchomgången.
Om det vid första veckans fria spel (vecka 35) visar sig att något lag är helt knasigt
sammansatt så ska vi försöka justera det om det går dvs. att det även passar byte
av spelare för annat lag.
I laguppställningen (se separat dokument) är översta spelaren sammankallande
(även markerad med asterisk). Denna person kontaktar övriga lagmedlemmar och

kommer överens vem som ska spela vilken match i första omgången. Diskutera även
gärna vilket upplägg ni önskar ha inom laget under resten av säsongen.
Bollar
Vi spelar med egna bollar. Tidigare omröstning har visat att de flesta önskade spela
med Wilson US Open gasbollar så se till att ha ett rör med dessa i tennisväskan vid
varje spelomgång. Om alla spelare i en match är eniga om att spela med annat
bollmärke så är det givetvis helt ok.
Domslut
Vi har inga domare utan dömer själva och följer Svenska Tennisförbundets
regelsamling och riktlinjer. Exempel på riktlinjer från regelsamlingen som kan vara
bra att känna till:
 Spelarna ansvarar för domslut på sin sida av nätet.
 Om en spelare är osäker om en boll varit rätt eller ute/fel ska bollen dömas till
motståndarens fördel.
En tveksam boll ska alltså inte spela om utan döms rätt. Detta ger längre dueller och
färre avbrott jämfört med att spela om bollen och det blir även färre
domslutsdiskussioner.
Spelupplägg
Alla lag spelar mot varandra inom sin division dvs. efter tre veckor har samtliga lag
mötts. Vid varje matchomgång spelas först en singel kl. 20:00, sedan en dubbel och
avslutningsvis en singel igen.
Varje match spelas tills någon spelare vunnit 6 game. Vid ställningen 5-4 spelas
endast ett game till och matchen kan således sluta 6-4 eller 5-5 (enda möjliga
oavgjorda resultatet). Om match ej är färdigspelad 22:00 fortsätter man tills
matchen är slut. Är banan bokad fortsätter man på annan ledig bana (bana 2 är
reserverad åt oss till 23:00). Finns ingen ledig bana gäller ställningen vid avbrottet.
Endast avslutade game räknas.
Utnyttja tiden: vi har banorna bokade till 22:00 så skulle sista matchen sluta tidigare
så fortsätt gärna spela. Bara slå eller räkna poäng, men naturligtvis registreras bara
det ursprungliga matchresultatet.
Håll inbollningarna korta, max 5 minuter. Ingen inbollning i sista singeln.
Uppvärmning görs utanför banan innan man ska spela.
Vilken bana man ska spela på framgår av resultattabellen på anslagstavlan vid bana
1 och på hemsidan. Före matchen lottar man som vanligt om vem som ska serva
resp. ta emot. Vi byter inte sida under matchen. För att hålla rätt på gameställningen
när ett game är klart kan den som servat skicka över bollarna till andra sidan medan
den andre spelaren flyttar domarstolskula.
Inga sittpauser mellan gamen. Kort paus för att dricka och torka svett/glasögon är
dock ok. Matchtiderna är så korta så ambitionen är att maximera spelet och
minimera pauserna.

Gamen spelas som No Ad dvs. utan fördel. Vid 40 lika spelar man en avgörande boll
och servemottagare väljer vilken ruta man vill ta emot i (gäller både singel- och
dubbelmatcherna).
Varje match gäller två poäng. Vid vinst erhåller laget två poäng, vid oavgjort erhåller
varje lag en poäng vardera. Om ett lag lämnar walkover (WO) räknas matchen som
förlorad och resultatet anges som 0-6. Om en match blir avbruten av ena spelaren
erhåller spelaren de game som vunnits fram till avbrottet medan den andre spelare
(som ej bröt matchen) får 6 game, oavsett antalet faktiskt vunna game.
Matchresultat
Efter matcherna skriver ni upp resultaten i resultattabellen på anslagstavlan. Gör
detta direkt efter matcherna, skriv tydligt och i rätt rutor!
Efter varje omgång dvs. efter var tredje vecka flyttas lagen med bästa resultat i
divisionerna 2, 3 och 4 upp till nästa högre division medan lagen med sämst resultat
i divisionerna 1, 2 och 3 flyttas ned en division. På så sätts justeras lagens
spelstyrkenivåer efter hand och man möter mer jämspelta motståndare.
Varje vecka publiceras resultattabellen på anslagstavlan och ATL:s hemsida. Efter
varje tre-veckors omgång publiceras även maratontabeller som summerar samtliga
spelade omgångar för säsongen. Ni hittar tabellerna och annan information här:
http://atllund.se  Träning & kurser  Senior 18+  A-Serie
Om någon får förhinder att spela och laget inte kan byta inbördes spelare så försök
ordna en annan ersättare i stället för att lämna walkover (w.o.). Det blir annars trist
för motståndarlaget att komma till hallen och inte få spela. En reservlista med
spelare som är intresserade av att hoppa in finns på anslagstavlan och hemsidan.
Kontakta i första hand dessa reserver och i andra hand andra tennisbekanta.
Synpunkter på upplägget, förbättringsförslag mm. tas gärna emot. Kontakta mig
eller Henrik Sandell på ATL:s kansli.
Sist men inte minst, ha roligt på banan och lycka till!
Robert Lindholm
0703-145177
deculum@gmail.com

