
HELLAS GRAND PRIX – POÄNGSYSTEM 2021 

Tävlingar som ingår under året:  

 
- KM inomhus (februari-mars) - INSTÄLLD  
- Blixtdubbel (ny tävling i maj) - INSTÄLLD 
- Klubbarnas Mästerskap (14-21 augusti)  
- Dubbeltrubbel (18-19 september)  
- Kurres Kanna/Malins Melitta (13 november)  
- Annandagsturneringen (26 december) 

Inställd tävling ger inga poäng. 

Dessutom ger gruppspelet poäng. 

Masters-slutspel spelas i januari för de åtta spelare som samlat flest poäng under 
året. 
 

Om två eller fler spelare hamnar på samma poäng gäller följande kriterier för att 
skilja dem åt: 

 

1) flest poäng i tävlingar undantaget gruppspelet 

2) flest turneringssegrar 

3) flest intjänade poäng i singeltävlingar (KM inne & ute, Kurres Kanna, 
Annandagen) 

4) lottning 

 

 
Gruppspelet (dam resp. herr) 

I varje omgång får alla gruppspelsdeltagare poäng beroende på hur man placerar sig i 
sin grupp. 

10 poäng till 1:an, 8 poäng till 2:an och sedan 6, 4, 2 & 1 poäng till plats 3-6. Poängen 
är densamma oavsett om man ligger i högsta eller lägsta gruppen. Samma poäng 
gäller för både damgruppspel och herrgruppspel. 

 

 



KM inomhus 

Poäng delas ut för klasserna herrsingel, damsingel, herrdubbel, damdubbel.  I de fall 
det finns flera klasser (A/B/C) ger varje klass lika många poäng – dvs. den som 
vinner A-klassen och den som vinner C-klassen får lika mycket poäng. 

Poäng enligt nedan. I dubbel får bägge spelarna i paret poäng, dvs 40 poäng per 
spelare i det par som vinner en dubbelklass. 

- Deltagande: 5 poäng - alla som deltar men inte når kvartsfinal får denna poäng. 
Lämnar man WO till första matchen får man dock ingen poäng. 

- Kvartsfinalister: 10 poäng 

- Semifinalister: 20 poäng 

- Finalist: 30 poäng 

- Segrare: 40 poäng 

OBS - Om en klass har färre än 8 deltagare/par i en frilottning halveras samtliga 
poäng ovan (förutom "deltagarpoängen", man får alltid minst 5 poäng för att ställa 
upp). 

Om en klass spelas som poolspel med 4 deltagare/par får vinnaren 20 poäng, tvåan 
15 poäng, trean 10 poäng och fyran 5 poäng. 

Om en klass spelas som poolspel med 3 deltagare/par får vinnaren 20 poäng, tvåan 
15 poäng och trean 5 poäng 

 

Klubbarnas Mästerskap 

 
Poäng delas ut för klasserna herrsingel, damsingel, herrdubbel, damdubbel.  I de fall 
det finns flera klasser (A/B/C) ger varje klass lika många poäng – dvs. den som 
vinner A-klassen och den som vinner C-klassen får lika mycket poäng. 

Poäng enligt nedan. I dubbel får bägge spelarna i paret poäng, dvs 40 poäng per 
spelare i det par som vinner en dubbelklass. 

- Deltagande: 5 poäng - alla som deltar men inte når kvartsfinal får denna poäng. 
Lämnar man WO till första matchen får man dock ingen poäng. 

- Kvartsfinalister: 10 poäng 

- Semifinalister: 20 poäng 

- Finalist: 30 poäng 



- Segrare: 40 poäng 

Poäng delas endast ut till spelare som är medlemmar i Hellas TK. Om t.ex. en spelare 
från Spårvägens TK vinner en klass får ingen spelare 40 poäng i den klassen. 
 

OBS - Om en klass har färre än 8 deltagare/par halveras samtliga poäng ovan 
(förutom "deltagarpoängen", man får alltid minst 5 poäng för att ställa upp). 

Om en klass spelas som poolspel med 4 deltagare/par får vinnaren 20 poäng, tvåan 
15 poäng, trean 10 poäng och fyran 5 poäng. 

Om en klass spelas som poolspel med 3 deltagare/par får vinnaren 20 poäng, tvåan 
15 poäng och trean 5 poäng 

 

Kurres Kanna/Malins Melitta  

- Deltagande: 5 poäng - alla som deltar men inte når kvartsfinal får denna poäng. 
Lämnar man WO till första matchen får man dock ingen poäng.  

- Kvartsfinalister i Kannan/Melittan: 15 poäng/10 poäng  

- Semifinalister i Kannan/Melittan: 20 poäng/15 poäng  

- Finalister i Kannan/Melittan: 30 poäng/25 poäng  

- Segrare i Kannan/Melittan: 40 poäng/35 poäng  

  

Annandagsturneringen  

- Deltagande: 5 poäng - alla som deltar men inte når kvartsfinal får denna poäng. 
Lämnar man WO till första matchen får man dock ingen poäng.  

- Kvartsfinalister: 10 poäng  

- Semifinalister: 20 poäng  

- Finalist: 30 poäng  

- Segrare: 40 poäng  

  

Dubbeltrubbel samt Blixtdubbel  



Poäng till bägge spelarna i dubbelparet (dvs. 40 poäng per spelare spelarna i det 
vinnandet paret)  

- Deltagande: 5 poäng - alla som deltar men inte når semifinal får denna poäng. 
Lämnar man WO till första matchen får man dock ingen poäng.  

- Semifinalister: 20 poäng  

- Finalist: 30 poäng  

- Segrare: 40 poäng 

 

 

 


