Utmana spelare och klättra i Kungälvs Tennisklubbs tennisstege.
Det finns inga regler på hur många matcher du måste spela. Du får
utmana andra spelare så många gånger du själv vill. Du kan utmana
valfri spelare som ligger max 3 steg ovanför dig.
Du kan tacka nej till någons utmaning en gång utan att det händer
något, men om du tackar nej två gånger räknas det som att du lämnat
walk over och tappar en placering.
SÅ HÄR UTMANAR DU:
1. Kontakta den spelare du vill utmana och kom överens om en tid
och boka bana. Max tre (3) steg över.
2. Om du är den som utmanar och sedan vinner matchen, så övertar
du placeringen från den du utmanade. Förloraren flyttas ner en
placering.
3. Om du är den som utmanar och förlorar matchen behåller du och
din motståndare era ursprungsplaceringar.
Utmanaren håller med bollar till matchen.

MATCHREGLER
Spelarna kommer överens om de vill spela en match på en timme
(Alternativ 1) eller en match med två set och supertie-break i ev
avgörande.(Alternativ 2).
För alternativ 1 vinner den med flest gem och är det lika vid tidens
utgång spelas en avgörande boll.
TÄVLINGSPERIOD
Preliminärt från 1/6 till 20/8. (Det går utmärkt att anmäla sig efter att
stegen startat. Man placeras då längs ner på stegen.)
PASSIVITET
Det finns en automatisk funktion som gör att har man inte spelat en
match på två veckor så flyttas man ner 2 placeringar

PRISER
1 :an och 2:an i stegen erhåller ett pris.
Även den som spelar flest matcher kommer få ett pris
Anmälan och avgift
Du anmäler dig genom att maila tavling@kungalvstk.se .Deltagaravgift är 100 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar (Bankgiro: 2950442, Swish: 123 576 32 14 – märk med namn och “Stegen”). Kostnaden för banhyra vid steg-match är enligt ordinarie taxa och bokning sker via
Matchi. I och med anmälan samtycker du till att ditt förnamn syns på Tennisstegens hemsida (kolla in på www.kungalvstk.se ). Maila eller smsa
ditt fullständiga namn , mailadress och ditt mobilnummer vid anmälan.. Matchresultat mailas till daniel@kungalvstk.se eller smsas till
0706123414 vilket också är kontaktnumret för stegen.

