
 
 

Indbydelse til HEAD Sjællandsmesterskaberne 
udendørs 2020 for seniorer 

 
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: 
Mesterrække – Hovedturnering og kvalifikation – for spillere i top 100 på ranglisten. 
A-række (for spillere udenfor top 100 på ranglisten samt juniorer udenfor top 10). 
B-række (for spillere på niveau fra 5-6. division. Liga 3, 4 og nedad). 
C-række (for spillere der har spillet max. 2 år) 
 
For Mesterrækken gælder følgende: 
Mesterrækkens singlerækker består af 24 direkte i hovedturneringen og 32 i kvalifikation 
der spilles om 8 pladser 
Mesterrækkens doublerækker består af 16 par i hovedturneringen 
Singlerækker: Vinder 4.000 kr.  – Finalist 2.000 kr. – Semifinalister 1.000 kr.   
Doublerækker: Vinderpar 2.000 kr.  – Finalistpar – 1.000 kr. 
Mixdouble: Vinderpar 2.000 kr. – Finalistpar – 1.000 kr. 
 
For A-, B- og C-række gælder følgende:  
Damesingler består af 16 deltagere i hovedturneringen, herresingle består af 32 spillere i 
hovedturneringen. 
Damedoubler består af 8 par i hovedturneringen og 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, et evt. 3. sæt afvikles som en 
matchtiebreak til 10 point. I double spilles med no-ad. Dog spilles alle kampe i 
mesterrække damesingle og herresingle som bedst af 3 sæt. 
 
Tennis Øst leverer bolde til semifinaler og finaler. Det vil sige at spillerne selv skal have 
bolde med til de indledende kampe. 
 
Deltagergebyr Mesterrække, A-, B- og C-rækker: 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 

 


