Tennis Øst
Indbydelse til HEAD Tennis Øst Udendørs
Mesterskaber 2018 for Seniorer
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:
Mesterrække – Hovedturnering og kvalifikation – For spillere i top 150 på ranglisten
A-række (for spillere udenfor top 150 på ranglisten samt juniorer udenfor top 20)
B-række (for spillere på niveau fra 5.-6. division og nedad samt spillere fra Senior Double og Senior Serie Single)
C-række (for spillere der har spillet max. 2 år)
For Mesterrækken gælder følgende:
Mesterrækken singlerækker består af 24 direkte i hovedturneringen og 32 i kvalifikation der spilles om 8 pladser
Mesterrække doublerækker består af 16 par i hovedturneringen
Singlerækker: Vinder 12.000 kr. – Finalist 6.000 kr. – Semifinalister 3.000 kr.
Doublerækker: Vinderpar 6.000 kr. – Finalistpar – 3.000 kr. – Semifinalistpar 1.500 kr.
Præmiepenge Mixdouble: Vinderpar 6.000 kr. – Finalistpar – 3.000 kr. – Semifinalistpar 1.500 kr.
For A-, B- og C-række gælder følgende:
Damesingler består af 16 deltagere i hovedturneringen mens herresingle består af 32 spillere i hovedturneringen.
Damedoubler består af 8 par i hovedturneringen mens herredouble består af 16 par i hovedturneringen.
Mixdouble består af 16 par i hovedturneringen.
Alle kampe i alle rækker spilles som bedst af tre sæt, evt. 3. sæt afvikles som en Matchtiebreak til 10 point. I double
spilles med no-ad.
Der spilles med egne bolde frem til finalestævneweekenden. Dog vil der være nye bolde i alle kampe i mesterrækkerne. Semifinaler og finaler i mesterrækken afvikles med stoledommere på.
Programsatte kampe SKAL afvikles på programsat dag, tid og anlæg. Kun Tennis Øst kan flytte kampe i programmet.
Deltagergebyr mesterrække: Single 300 kr. pr. deltager og 150 kr. pr. spiller i double.
Deltagergebyr A-, B- og C-række: 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

