Tennis Øst
Indbydelse til HEAD Tennis Øst Udendørs
Mesterskaber 2018 for Juniorer
Turneringen afvikles i perioden tirsdag den 5.-17. juni med finalestævne lørdag/søndag den 16.-17. juni hos Øresund
Tennis (Humlebæk og Fredensborg)
Der spilles i følgende rækker:
U10 (årgang 2008 og yngre) – kategori grøn bold og orange bold
U12 (årgang 2006 og 2007) – kategori 1, 2, 3 og 4
U14 (årgang 2004 og 2005) – kategori 1, 2, 3 og 4
U16 (årgang 2002 og 2003) – kategori 1, 2, 3 og 4
U18 (årgang 2000 og 2001) – kategori 1, 2 og 3
For U10 gælder følgende:
Spillere i Guld og Sølv i DTF’s Grupperingslister spiller med grøn bold (max. 16 deltagere), resten spiller med orange
bold og fordeles i to rækker efter placering i DTF’s Grupperingslister og herefter de spillere, der ikke har licens.
Der spilles både single og double. I grøn bold spilles kampene som et sæt til seks partier, og ved stillingen 6-6 spilles en
tiebreak til syv point. I orange bold spilles kampene som et sæt til seks partier startende fra stillingen 2-2, og ved
stillingen 6-6 spilles en tiebreak til syv point. Puljevinderne går videre til knald-eller-fald kampe.
For U12-U18 singler gælder følgende:
De 12 øverst rangerede, spiller kategori 1, de næste 16 spiller kategori 2, de næste 32 spiller kategori 3 og resten
spiller kategori 4. I kategori 4 opfordres spillere uden licens til at melde sig til. Alle kampe spilles som bedst af tre sæt,
et eventuelt 3. sæt afvikles som en matchtiebreak til 10 point. I double spilles med no-ad. I u12 kategori 4 startes der
fra stillingen 2-2.
Der spilles pigesingle, drengesingle, pigedouble, drengedouble og mixdouble i alle årgange. Kategori 1+2 spiller
sammen i doublerækkerne.
Der spilles med egne bolde frem til finalestævneweekenden. Dog vil der være bolde til rådighed i de rækker, hvor der
spilles med orange og grønne bolde.
Programsatte kampe SKAL afvikles på programsat dag, tid og anlæg. Kun Tennis Øst kan flytte kampe i programmet.
Deltagergebyr: Single 250 kr. pr. deltager og 125 kr. pr. spiller i double.
Programmer skal hentes på http://legacy.tennis.dk/turneringsprogram.aspx#
Ændringer og rettelser vil også kun fremgå her.
Tilmelding sker på https://sltu.halbooking.dk/proc_intro.asp? hvor der også skal betales ifm. tilmeldingen. Sidste frist
for tilmelding er onsdag den 9. maj 2018. De tilmeldte spillere indtastes løbende i DTF’s Turneringsprogram, så man
kan følge med i hvilke spillere, der er tilmeldt turneringen.
Spørgsmål om HEAD Tennis Øst Udendørs Mesterskaber skal rettes til Daniel Mølgaard Nielsen, e-mail:
dmn@tennis.dk

