Anmälan/Sanktionsansökan till
SO TOUR hösten 2022
Spelperiod 1 sept till 31 dec
Vår förhoppning är att många klubbar ställer upp som arrangörer och
hjälper våra yngre juniorer i Tennis Syd att få en bra och rolig
tävlingsstart. SO Tour spelas med anpassade bollar och banor för att
gynna den taktisk och teknisk utveckling.
If SO Tour består av tre tävlingsformer med samma koncept. Minst 4
korta tennismatcher under en tidsperiod av högst 3 timmar.
Minitennistouren (6–8 år) är en mycket bra tävlingsform för de små
juniorerna som vill prova på hur det känns att tävla i tennis. Den spelas
på minitennisbana med RS minitennisbollar. Beräkna sex
spelare/minitennisbana.
Miditennistouren (8–9 år) är en ”nygammal” tävlingsform. Den spelas
på miditennisbana (fullstor bana med tejpade baslinjer och singellinjer)
med RS miditennisbollar. Beräkna sex spelare/miditennisbana.
Maxitennistouren (9–12 år) skall ses som en tävlingsform som
underlättar steget in i ”vanliga turneringar”. Den spelas på fullstor bana
med RS maxitennisbollar. Beräkna sex spelare/tennisbana.

Skicka in din anmälan/sanktion senast den 30/4

Så gör du för att registrera/arrangera en SO Tävling
OBS!!! Viktig information till alla arrangörer!!
Observera SvTF Syd vill poängtera att SO tävlingarna skall spelas efter SO
tour upplägget. (se lathund) De är att föredra att spela en klass med både
pojkar och flickor tillsammans om möjligt. De krävs ett engagemang från
oss alla och ständigt förbättra vårt SO arrangemang ut efter denna mall.
Inte bara köra av tävlingen som man själv tycker.
Alla som arrangerar SO Tour arrangörer skall ha genom gått en
tävlingsledarutbildning (grund). Detta för att säkerställa alla våra
arrangemang.
För att gör tävlingen ännu roligare ber vi er alla arrangörer att dela in
poolgrupperna efter spelkunskap. Antingen via en fråga till hemma
klubben efter anmälan efter bedömning Nybörjare, Medel, Bättre eller gör
indelningen på plats efter att ni sätt spelarna spela rundtennis. Detta för
att alla skall känna de lyckas oavsett kunskap ..

Du gör din anmälan/sanktion på Tävling Online på www.tennis.se. Därefter
kommer tävlingen godkännas av SvTF Syd.
Sanktionen/anmälan skall göras senast den 30 november
De utgår ingen sanktionsavgift för SO Tour Tävlingarna.
Du gör alltså sanktionen/anmälan på samma sätt som om du skall arrangera en
sanktionerad tävling.
Här nedan finner du lite hjälp hur Du skall utforma och fylla i din Anmälan/
sanktionsansökan.

Steg 1

Här skriver du tävlingens namn som vi anger enligt nedan. Det är lättare via
sökfunktionen i TP. Tävlingarna kommer upp enhetligt i en lista.
SO MINITOUR Tennis Syd (kopiera följande text)
SO MIDITOUR Tennis Syd
SO MAXITOUR Tennis Syd
Startdatum för tävlingen

Ex. 19 februari 2022

Slutdatum för tävlingen

Ex. 19 februari 2022

Kommentarfältet (kopiera in följande text beroende på vilken tävling du skall arrangera)
Minitouren 6–8 år
Priser till alla - Alla deltagare får spela minst 4 matcher - ”Pingisräkning “matcherna startar
vid 5–5 och spelas först till 15 - Anmälningsavgift 120 kr per turnering - Begränsat
deltagarantal - Lottning sker om arrangören inte klarar av att genomföra tävlingen p.g.a. ett
för stort antal anmälningar - Anmälan sker till respektive arrangör genom e-post eller via Tennis
online - Ange, namn, klubb, födelseår och telefonnummer.
Miditouren 8–9 år
Priser till alla - Alla deltagare får spela minst 4 matcher - ”Pingisräkning ”matcherna spelas som ett
matchtiebreak först till 10 – Anmälningsavgift 150 kr per turnering - Begränsat deltagarantal Lottning sker om arrangören inte klarar av att genomföra tävlingen p.g.a. ett för stort antal
anmälningar – Anmälan sker till respektive arrangör genom e-post eller via Tennis online - Ange
namn, klubb, födelseår och telefonnummer
Maxitouren 9–12 år
Priser till alla - Alla deltagare får spela minst 4 matcher - ”Pingisräkning ”matcherna spelas som ett
matchtiebreak först till 10 - Anmälningsavgift 150 kr per turnering - Begränsat deltagarantal Lottning sker om arrangören inte klarar av att genomföra tävlingen p.g.a. ett för stort antal
anmälningar – Anmälan sker till respektive arrangör genom e-post eller via Tennis online - Ange
namn, klubb, födelseår och telefonnummer

Steg 2

Fachtsheet

Här kan du ta dagens datum

Begränsa antalet deltagare

Välj Svensk Tennis Syd

Anmälningstidens startdatum

Ange 2022-07-01

Anmälningstidens slutdatum

Vi rekommenderar att du tar 7 dagar innan
tävlingsdatum.

Sista återbudsdatum

Här anger du sista återbudsdatum

Betalningssätt

Kontant

Här Skriver du in bollarna du skall använda. Skriv enligt följande
Minitouren

RS Minitennisboll

Miditouren

RS Miditennisboll

Maxitouren

RS Maxitennisboll

I Textrutan

Kopiera text nedan skriv in rätt tid och samlingstid
Denna SO MINITOUR spelas kl 09.00-12.00, samling senast 08.30
Denna SO MIDITOUR spelas kl 09.00-12.00, samling senast 08.30
Denna SO MAXITOUR spelas kl 09.00-12.00, samling senast 08.30

Spellistan publiceras
Bollarna är gratis för klubben och lämnas ut i samband med SO Tourens kickoff
möte som alla arrangörer skall delta i innan tävlingsstart.

Steg 3
Tävlingsledare

Här markerar du den ansvarige tävlingsledaren i din
klubb.

Telefon,mobil,email Skriv in uppgifterna

Steg 4

Steg 5
Kryssa i den klass du ska arrangera.
Minitouren 6-8 år
Miditouren 8-9 år
Maxitouren 9-12 år

ange Ps 8, Fs 8. Vill du spela i samma klass ange S8
ange Ps 9, Fs 9. Vill du spela i samma klass ange S9
ange Ps 12, Fs 12.Vill du spela i samma klass ange S12

Här är det viktigt att du uppger rätt uppgifter på vilka klasser du skall arrangera
Stämmer inte klassen helt med det du angivit i affischen kan du ändra detta när
du laddat ner sanktionen till din dator.

Steg 6
Klasser
Klasstyp
Kategori
Matchformat
Startdatum
Slutdatum
Lottning
SEK

Klassen följer med tidigare val
So Tour
4 – Barn och Ungdom
Annat matchformat
Följer med tidigare inställning
Följer med tidigare inställning
Poollottning
Mini 120 kr, Midi 150 kr, Maxi 150 kr

Steg 7
Nu är det dags att skicka in sanktionen för godkännande.
Sanktionen/anmälan skall göras senast den 30/4

När din sanktion är beviljad ladda ner tävlingen till Tournament Planner
och se över alla inställningar.
Ladda ner tävling och publicera din SO Tour Tävling.
Frågor kontakta Magnus Hansson via mail magnus@tennissyd.se eller via
0707-793762

Ladda ner tävling och publicera din SO Tour Tävling.
Observer detta SvTF Syd rekommenderar följande.
Steg 7.1
Några råd från mig !! se nedan
Vill Du spela en klass med både pojkar och flickor gör så här
1 Gå in under inställningar
2 Gå till Tävlingsinställningar
3 Döp om klassen till Exempel SO Maxi Tour 9-12 år
4 Gör följande inställningar
Kön Båda Könen
Typ Singel
Kategori ingen
Lägst ålder 9 år
Högst ålder 12 år
Avgift 150 kr
Se bilder nedan Då ser det ut så här och de blir lättare för alla att förstå
vad de anmäler sig till. Denna förändring kan du bara själv göra innan du
publicerar tävlingen.

Magnus Hansson
Svenska Tennisförbundet Syd
magnus@tennissyd.se

