Klubmesterskaber 2018
Hjortekær
Tennisklub

Kære medlemmer
Der er nu åbent for tilmelding til de årlige klubmesterskaber.
Mesterskabet afvikles fra juni og frem til august, og de sidste finaler spilles på dagen for
klubfesten, d. 1. september. Det tilstræbes at afvikle flest mulige kampe i løbet af
weekenderne i juni og august.
Der er mulighed for tilmelding i følgende rækker: DS, DD, MD, HS, HD. Af hensyn til
planlægningen må hvert medlem højst tilmelde sig i tre rækker.
Der oprettes puljer for hver række for følgende medlemsgrupper, forudsat at der er mindst 4
tilmeldinger pr. pulje:
A: Mesterrække
B: Erfarne motionister (> 5 års erfaring)
C: Motionister (0-3 års erfaring)

Tilmelding skal ske senest 22.juni
Skriv dig på listerne, der hænger i klubhuset

Regler:












Der spilles bedst af tre sæt. Af hensyn til tidsforbruget spilles med tiebreak i de første
to sæt, mens et eventuelt 3. sæt spilles som en super-tiebreak til 10 point.
Der tillades maksimalt 5-10 minutter til opvarmning før kampen skal afvikles.
Alle kampe skal afvikles indenfor turneringens kampdage og kan som udgangspunkt
ikke flyttes.
Spilletider planlægges af turneringsledelsen og skal i videst muligt omfang
overholdes.
Kan en spiller ikke på det angivne tidspunkt, har modstanderen automatisk vundet,
hvis spillerne ikke indbyrdes kan blive enige om et nyt tidspunkt, der ligger før næste
spillerunde.
Hvis ingen af spillerne kan spille på det angivne tidspunkt, afgøres resultatet ved
lodtrækning.
Ved aflysninger pga. regn er det spillerne selv, der finder et nyt tidspunkt – og dette
tidspunkt skal ligge før næste runde
Der spilles med egne bolde indtil finalerne.
Finaler kan ikke flyttes af andre end turneringsledelsen.
Deltagerne skal selv sætte kampe i gang og vinderen skal påføre resultatet på
spilleplanen, der hænger i klubhuset.

Finaler og klubfest
De sidste finaler spilles lørdag d. 1.september umiddelbart før klubfesten. Så husk at tilmelde
dig klubfesten og kom og se det bedste tennis, klubben kan præstere!

