
 

Le Sportfixaren Tournament lördagen den 29 januari 2022 

Välkommen till Le Sportfixaren Tournament, till start kommer 16 spelare. Gruppindelningen 
är gjord efter era önskemål om spel i A eller B grupp. Vi spelar som vanligt att vinnare möter 
vinnare och förlorare möter förlorare. Alla deltagare spelar tre matcher vardera. 

Inför match 
Kom i tid, ni måste vara spelklara i utsatt matchstart. Anmälan sker senast 30 minuter före er 
första match. Skulle man bli sjuk eller få förhinder kontakta Sportfixaren. Startavgiften återfås 
tyvärr inte. Bollar står arrangör för. 

Match 
Matchtiden är 40 minuter, uppvärmning sker i fem minuter. Varje match startas och avslutas med 
ett visselblås. Lottning om vem som börjar serva. Varje match spelas på tid och den som vinner 
flest game vinner matchen. En match kan sluta med tex 8-7, dvs inget måste med att vinna två 
game. Vid oavgjort efter tidens utgång så spelas ett det särspel först till tre vunna bollar, den som 
inte servat i sista gamet börjar serva. Vinner man sin match så möter man en vinnare i nästa och 
förlorar man sin match så möter man en förlorar.  
  
Efter match 
I grupp B spelas era två första matcher i rad med ca 10 minuters vila, inför er tredje match har ni 
ca 45 minuters vila. I grupp A har ni ca 45 minuters vila efter er första match därefter spelar ni 
två matcher i rad med ca 10 minuters vila. 

Spelplats 
Enskede Rackethall, Sockenvägen 290. T-bana Sockenplan eller Enskede Gård, en  promenad på 
10-15 min. Parkeringsplats finns vid entrén till idrottsplatsen. Uppge ert registreringsnummer för 
parkering i hallens reception. 

Cafe 
Medtag egen förtäring och dryck, endast kaffe finns till försäljning.  

Info 
Resultat och spelprogram hittar ni på www.sportfixaren.se  

Prisbord 
Vid varje matchseger så får man en flaska vin. 

Arrangör 
Sportfixaren, Hans Persson telefon 070-110 9016 info@sportfixaren.se   
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