Tennis Øst
26. november 2018

Indbydelse til indendørs Junior
Holdturnering januar-april 2019
Så indbydes der til ny indendørs holdturnering for juniorer, der er for alle klubber på Sjælland,
Bornholm og Lolland-Falster.
Turneringen er henvendt til spillere, der ikke deltager på andre hold i indendørshold (klubbens
seniorhold). En spiller kan kun repræsentere én klub. Der spilles i følgende rækker:
Piger og drenge hver for sig (et hold består af mindst 4 piger eller 4 drenge):
U14 gul bold (kategori 2 + højeste kategori 3) (årgang 2005+2006)
Kønsneutrale hold (et hold kan her bestå af både piger og drenge):
U14 gul bold (laveste kategori 3 + ikke licensspillere) (årgang 2005+2006)
U18 gul bold (kategori 2, 3 + ikke licensspillere) (årgang 2001+2002+2003+2004)
Der spilles fire singler og to doubler pr. holdkamp. En holdkamp kan afvikles på to baner på
ca. tre timer.
Der spilles i puljer á fire hold samt placeringskamp mod hold fra anden pulje. Der bliver
således spillet fire holdkampe for alle hold.
En kamp spilles som DTF NextGen format (bedst af tre sæt til fire og no-let – og no-ad i
double – ved stillingen 3-3 spilles tiebreak til 7 – no let reglen benyttes)
Klubber med indendørsbaner til rådighed skal som udgangspunkt selv stille baner til rådighed
for hjemmeholdkampe, mens klubber uden indendørsbaner får stillet baner til rådighed af
Tennis Øst. Bemærk at Tennis Øst maksimalt booker to baner i tre timer, så er en kamp ikke
færdigspillet ved banetimernes ophør, er det den aktuelle stilling, der bliver slutresultatet. Det
er derfor vigtigt at man undgår spildtid og begrænser opvarmningstiden til max. fem minutter
pr. kamp.
Der spilles i perioden uge 4 til uge 14. Holdturneringen følger DTF’s terminer for DH Inde.
Udvælgelse af hold ved eventuel overtegning vil være et hold fra hver klub og derefter "først til
mølle" princippet.
Gebyr for deltagelse er kr. 1.000 for klubber med egne baner og kr. 1.500 for klubber uden
egne baner. Beløbet opkræves gennem klubben, samtidig med at programmet udsendes.
Tilmelding til sekretariatet senest den 3. januar 2019 på east@tennis.dk., på vedhæftede
tilmeldingsblanket.

Med sportslig hilsen
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