
  

 

 
 

KM-VECKAN 
Tennis utomhus 2020 

 
Ystad tennisklubb tävlingssektion har nöjet att bjuda in till den första upplagan av KM- 
VECKAN (Saltsjöbadens Tenniscenter) som spelas i perioden 19 augusti - 30 augusti. 
 
KLASSER 
 
1. LAG, spelas som lagmatch 2 singlar och en dubbel på tid ( 50 minuter per individuell match) 
C-klass  16 par ( 19-23 augusti, kval till B 19-21 augusti slutspel 23 augusti) 
B-klass  8 par ( 22-25 augusti, kval till A 22-23 augusti, final 25 augusti)  
A-klass  4 par ( 23-24 augusti) 
 
I B-klassen går 4 par in direkt och 4 kvalar in från C-klass 
I A-klassen går 2 par in direkt och 2 kvalar in från B-klass 
 
2. Herrsingel   
23 augusti - 28 augusti 
Kval 23-25 augusti, ( dock fortsätter denna klass som slutspel 27 - 28 augusti) 
Huvudklass 26 - 28 augusti 12 spelare varav 8 direkt och fyra från kval 
 
3. Damsingel 
Kval 23-26 augusti ( dock fortsätter denna klass som slutspel den 28 augusti) 
Huvud 27-28 augusti  6 spelare varav fyra direkt och två från kval 
 
4. Herrdubbel 
Kval 21-23 augusti ( dock fortsätter denna klass som huvudklass  27 augusti) 
Huvudklass 24 - 26 augusti 8 par varav 6 direkt in och 2 från kval 
 
5. Damdubbel 
Kval 21-23 augusti ( dock fortsätter denna klass som huvudklass 27 augusti) 
Huvudklass 24 - 25 augusti 4 par varav 2 direkt in och 2 från kval 
 
6. Dubbel 100 
27 - 29 augusti 
Pool/Slutspel 
Paret skall tillsammans ha fyllt 100 år 
 
 



  

 

 
7. Kombidubbel  
30 augusti 
Padel/Tennis 
Padel och sedan tennis till 21 i varje disciplin. Poängen räknas samman 
Pool/Slutspel 
 
8. Generationsdubbel nybörjare/motion   
29 augusti 
För spelare med mindre vana, eller spelare med väldigt unga barn 
Pool/Slutspel 
 
9. Generationsdubbel   
22 augusti 
Pool/Slutspel 
För spelare med lite vana 
 
10. Singel 60/65+  
27-30 augusti 
För Damer det år man fyller 60 samt + och Herrar det år man fyller 65 samt + 
 
11. Dubbel 60/65+  
20-23 augusti 
 
12. Singel 8, födda 2012 och senare   
30 augusti 
Pool/Slutspel - mixad klass flickor/pojkar 
 
13. PS 10, födda 2010 och senare  
23 augusti 
Pool/Slutspel 
 
14. FS 10, födda 2010 och senare  
23 augusti 
Pool/Sluspel 
 
15. PS 13, födda 2007 och senare  
21-24 augusti 
Rak lottning, vid förlust i första omgången går man till B-turnering 
 
16. FS 13. födda 2007 och senare  
21-24 augusti 
Rak lottning, vid förlust i första omgången går man till B-turnering 
 



  

 

 
17. PS 18, födda 2002 och senare  
23-28 augusti 
Rak lottning 
 
18. FS 18, födda 2002 och senare  
23-28 augusti 
Rak lottning 
 
19. Motionssingel 24-30 augusti 
Öppen för motionsspelare, krav att du är född 2005 eller tidigare. Herr som Dam är välkommen. 
 
 
Spelform i Lag KM är tid i alla andra klasser spelas det i två tie-break set med start 2-2. Vid 1-1 i 
set så spelas det matchavgörande tiebreak till 10. I åttaårsklassen avgörs spelform beroende på 
antalet deltagare. Begränsade förbehåll kan vid möjlighet godkännas. Matcher kan avgöras i 
elljus och vid otjänlig väderlek spelas det inomhus. 
 
 Anmälningsavgifter Herr- & Damsingel 200 SEK, dubbelklasser 100 SEK per spelare. 
Juniorklasser 50 SEK. Lagspel 400 SEK/lag 
Avgiften betalas med swish 1234481289 Ystad Tennisklubb – märk KM. 
 
Anmälan med namn, ev. partner, mobiltelefon samt klasser till lars@ytk.se senast den 16 
augusti. Speltider och annan information lämnas fortast möjligt därefter. 
 
I caféet och på området kommer vi ha olika arrangemang och överraskningar. 
 
Väl mött till en helg i tennisens och gemenskapens tecken! 
 
YTK:s tävlingssektion 


