Åbne Sjællandsmesterskaber
Skumtennis 2020
Lørdag den 28. marts & søndag den 29. marts 2020
i Valby-Hallen

Mesterskabet er åbent for ALLE interesserede:

U8 – årgang 2012 og yngre
U10 – årgang 2010 og 2011 (A&B)
U12 – årgang 2008 og 2009 (A&B)
U14 – årgang 2006 og 2007 (A&B)
U16 – årgang 2004 og 2005
Mesterrække Senior - årgang 2005 og ældre
Åben Række – årgang 2005 og ældre
+50 Række – årgang 1970 og ældre

Kom og vær med til Danmarks største skumtennisfest! Der spilles på 15 skumtennisbaner i en stor hal.

NYT! NYT! NYT! Fra 2020 afvikles der også doublerækker i hver række, så meld dig med din double makker.
Stævnet:
Indledende kampe afvikles i puljer, med afsluttende finalekampe der spilles som cup kampe. Der spilles
med små skumbolde i U8 og store skumbolde i alle øvrige rækker. Alle deltagere er, med forbehold for
afbud, garanteret mindst tre kampe.
Hver kamp varer 12 min. og der er mulighed for ca. 3 minutters opvarmning. Når tiden er udløbet,
stopper matchen og igangværende bold tæller ikke med. Cupkampene spilles også på tid, men her tæller
stillingen i igangværende parti med. Er stillingen lige, spilles én afgørende bold.
Præmier:
Der er pokaler til nr. 1 og 2 i hver række.
Tilmelding skal ske senest: søndag den 15. marts 2020.

Prisen for deltagelse: 100 kr. pr. singlespiller og 50 kr. pr. doublespiller. Tilmelding skal ske gennem dette
link: https://sltu.halbooking.dk/proc_formular.asp?formular=96 . I tilfælde af udeblivelse idømmes en
bøde på 200 kr. som sendes til klubben. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at frasortere spillere,
hvis antallet ikke passer med fire spillere i hver pulje. Klubberne er velkomne til at give besked om en
prioriteret rækkefølge af deres tilmeldte spillere. Tennis Øst forbeholder sig retten til at lukke for
tilmelding, hvis deltagerantallet overstiger 800.
Spørgsmål kan rettes til Daniel Mølgaard Nielsen, e-mail: dmn@tennis.dk
Vi glæder os til at se jer alle.
Med sportslige hilsener
Tennis Øst

