
 
 

Indbydelse til HEAD Sjællandsmesterskaberne 
udendørs 2020 for juniorer 

 
Turneringen afvikles i perioden 25. maj til 7. juni med finalestævne lørdag/søndag den 6-7. 
juni i Dragør Tennisklub. 
 
Der spilles i følgende rækker: 
U10 (årgang 2010 og yngre) – kategori grøn bold og orange bold (kønsneutrale rækker) 
U12 (årgang 2008 og 2009) – kategori 1, 2, 3 og 4 
U14 (årgang 2006 og 2007) – kategori 1, 2, 3 og 4 
U16 (årgang 2004 og 2005) – kategori 1, 2, 3 og 4 
U18 (årgang 2002 og 2003) – kategori 1, 2 og 3 
 
For U10 gælder følgende: 
Spillere i Guld, Sølv og Bronze i DTF’s Grupperingslister spiller med grøn bold (fordeles i 2 
rækker á max 16 deltagere). Resten spiller med orange bold og fordeles i to rækker efter 
placering i DTF’s Grupperingslister, og til sidst 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 
4 partier, ved stillingen 3-3 spilles en tiebreak til syv point. Puljevinderne i grøn bold rækken 
går videre til knald-eller-fald kampe. Alle knald-eller-fald kampe spilles efter DTF Next Gen 
format bedst af 3 sæt til 4 partier.  
 
For U12-U18 singler gælder følgende:  
De 12 øverst rangerede, spiller kategori 1, de næste 16 spiller kategori 2, de næste 32-64 
spiller kategori 3 og resten spiller kategori 4. I alle rækker spilles kampe som bedst af tre sæt, 
et eventuelt 3. sæt afvikles som en matchtiebreak til 10 point. I double spilles med no-ad. Dog 
spiller U12 kategori 3+4 og U14 kat. 4 efter DTF Next Gen format bedst af 3 sæt til 4, ved 
stillingen 3-3 spilles der tiebreak til 7 point. 
 
Der spilles pigesingle, drengesingle, pigedouble & drengedouble i alle årgange. Kategori 1+2 
og 2+3+4 spiller sammen i doublerækkerne. Parrene inddeles i rækkerne efter deres samlede 
rangering. 
 
Alle kat. 1 rækker for U14-U18 afvikles i uge 22, så deltagerne her kan deltage i 
mesterrækkerne uden overlap af kampe. 
 
Tennis Øst leverer bolde til semifinaler og finaler. Det vil sige at spillerne selv skal have bolde 
med til de indledende kampe.  
 
Deltagergebyr: Single 300 kr. pr. deltager og 150 kr. pr. spiller i double.  
 
Tilmelding sker via spillernes profil i Tournament Software. Sidste frist for tilmelding er den 10. 
maj 2020. BEMÆRK DOG AT MESTERSKABERNE ENTEN KAN BLIVE FLYTTET TIL EN ANDEN 
TERMIN ELLER HELT AFLYST PGA. RESTRIKTIONERNE IFM. CORONAVIRUS. BLIVER TERMINEN 
FLYTTET, SÅ FÅR ALLE MULIGHED FOR AT MELDE FRA. Der skal ikke betales nu ved tilmelding, 
opkrævning og betalingsmuligheder vil blive meddelt senere. 
 
Lodtrækninger og spilletider vil kunne ses på Tournament Software herunder. Ændringer og 
rettelser vil også kun fremgå her. https://dtf.tournamentsoftware.com/tournaments  
 
Spørgsmål skal rettes til Daniel Mølgaard Nielsen, e-mail: dmn@tennis.dk 
 

 


