
La Liga! 
 

 
 
	
PTK har gleden av å presentere andre runden av ”La Liga”. Dette er et event 

der du får sjansen til å øve på å spille både singel- og doublekamper i 

lagsammenheng! J 

 

 

 
 

 

 

*Første La liga dag er lørdag 9 september kl 13.00. Kom gjerne i god tid før 

kampene begynner, slik at dere kan varme opp og gjøre dere klare for 

matchspill. Betaling gjøres helst i resepsjonen før kampene starter 

(3000/lag). Dersom dere ønsker faktura istedenfor så gi beskjed i 

resepsjonen.  

 

 

 

 

For mer info kontakt Vicki Saxegaard 

voksenkurs@bergentennisarena.no (tlf. 98626906) 



Matchformat 
• Vi starter alltid med singelkampene som er verdt 1 hver 

• Når laget har bestemt hvilke 2 som spiller singel, så må singel 1 fra det 

ene laget spille mot singel 1 fra det andre laget. Singel 2 spiller mot 

singel 2 (Den som laget anser som den beste spilleren, spiller singel 1 

og den som laget anser som litt svakere spiller singel 2) 

• Rett etter singlene, spilles doublekampen som er verdt 2 poeng.   

• Det er satt opp 10 min innslåing og 50 min spill til både singel og 

doublekampene.   

• Et påbegynt game må alltid spilles klart selv om det har gått over 50 

min.   

• Er det likt i kampen når tiden er slutt, så spilles et ”Mini Tiebreak” der 

det er først til 5 poeng, og avgjørende ball på 4-4-.   

• NO ADD I ALLA KAMPER! Om det blir 40-40 i ett game så spilles 

avgjørende poeng. Den som returnerer velger hvilken side dere skal stå 

på.  

• Resultat rapporteres alltid til voksenkurs@bergentennisarena.no av 

lagkapteinen så raskt som mulig etter kampene er ferdigspilt.   

• Vært lag får 1 ballrør som delas ut på første La Liga dag 9 september. 

Lagkapteinen er så ansvarlig for at ballene alltid er tilstede under hver 

match. *VIKTIG*  

Ha det gøy og spill med Fair Play. 

Masse lykke til 

 
*2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort, 0 poeng for tap 


