Indbydelse til HEAD Sjællandsmesterskaber 2020
Indendørs for Seniorer
Turneringen afvikles primært i perioden den 11.-19. januar 2020 i Hillerød Tennisklub, alle finaler
spilles søndag den 19. januar 2020 i Hillerød ved det fælles finalestævne for juniorer, seniorer og
veteraner.
Der spilles i følgende rækker:
Mesterrække – Hovedturnering og kvalifikation – For spillere i top 150 på ranglisten
A-række (for spillere udenfor top 150 på ranglisten samt juniorer udenfor top 20)
B-række (for spillere på niveau fra 4. division og nedad – ingen juniorer i B-rækken)
C-række (for spillere der har spillet max. 2 år)
For Mesterrækken gælder følgende:
Mesterrækken singlerækker består af 24 direkte i hovedturneringen og 32 i kvalifikation hvor der
spilles om 8 pladser og mesterrækkens doublerækker består af 16 par i hovedturneringen.
For A-, B- og C-række gælder følgende:
Damesingler består af 16 deltagere i hovedturneringen mens herresingle består af 32 spillere i
hovedturneringen.
Damedoubler består af 8 par i hovedturneringen mens 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 eventuelt 3. sæt afvikles som en matchtiebreak
til 10 point. Der spilles med No-Ad i double- og mixrækkerne. Dog spilles alle kampe i
hovedturneringen af mesterrække damesingle og mesterrækkeherresingle spilles som bedst af 3 sæt.
Programsatte kampe SKAL afvikles på programsat dag og tid. Kun Tennis Øst kan flytte kampe i
programmet.
Deltagergebyr: Single 300 kr. pr. deltager og 150 kr. pr. spiller i double.
Lodtrækninger og spilletider vil kunne ses på Tournament Software. Ændringer og rettelser vil også kun
fremgå her.
Man kan deltage i op til 3 kategorier, 1 single, 1 double og 1 mixdouble.
Veteraner, der også vil spille med i seniorrækkerne, kan gøre dette uden risiko for overlap af kampe.
Tilmelding sker via spillernes profil i Tournament Software. Sidste frist for tilmelding er fredag den 29.
november 2019.
Eventuelle spørgsmål skal rettes til Daniel Mølgaard Nielsen, e-mail: dmn@tennis.dk

