Indbydelse til udendørs holdturnering 2020
Senior, Veteran, Motionist, og Golden Age
Holdturneringen 2020 bliver lidt anderledes end i 2019. Vi har i efteråret gennemført en
spørgeskemaundersøgelse blandt alle klubber og holdkaptajner og resultaterne var
ikke til at tage fejl af. Bl.a. går vi tilbage til større puljer, der bliver automatisk op- og
nedrykning for første og sidste hold i en pulje og der bliver slutspil for at finde vinderne
i alle rækker.
Ændringer, reglementer og kampformater
Se en oversigt over alle ændringer efter spørgeskemaundersøgelsen 2019 på
https://tenniseast.dk/holdturnering/holdturnering-udendoers/.
Reglementerne for de enkelte rækker bliver lagt her, når de er klar:
https://tenniseast.dk/holdturnering/spillereglementer/.
Oversigt over kampformater, alderskriterier, eventuel afgørelse ved uafgjort og
lignende kan ses på https://tenniseast.dk/holdturnering/holdturnering-udendoers/.
Slutstillingerne samt slutspilsmatcherne fra holdturneringen ude 2019 danner grundlag
for inddelingerne i 2020. Det vil også sige, at alle tilmeldte hold automatisk er med i
den kommende sæson. En foreløbig liste med inddelingerne kan ses på
https://tenniseast.dk/holdturnering/holdturnering-udendoers/.
Der er følgende rækker i turneringen 2020 udendørs:









Senior Division og Liga (rene hold) programlægges af Dansk Tennis Forbund, så
det er her, man skal henvende sig for at melde til eller melde fra
Senior Serie består af 2 HS, 1 DS, 1 HD og 1 MD. Denne række er forbeholdt
spillere, der som minimum fylder 19 år i 2020. Dog tillades én junior af hvert køn, som
skal fylde 15 år i 2020. Kampene spilles sen eftermiddag/aften mandag-torsdag
Veteran (bortset fra 70+ og 80+) består af 3 HS, 1 DS, 2 HD, 1 DD og 1 MD, i alt otte
kampe. Veteran 70+ spiller 2 HS, 2 HD, 1 DD og 2 MD i alt syv kampe. Veteran 80+
spiller 2 HD, 1, DD og 1MD. Kampene spilles på disse dage: 40+: Søndag 50+:
Lørdag, 60+: Fredag 70+: Onsdag 80+: Tirsdag
Veteran opdelt er for 40+ spillere i rene herre- og damerækker. Der spilles fire
singler og to doubler. Kampene spilles sen eftermiddag/aften mandag-torsdag.
Motionist består kun af doubler, 3 HD, 2 MD og 1 DD. Denne række er forbeholdt
spillere der minimum fylder 25 år i 2020. I motionistrækkerne må spillerne ikke spille
på andre hold, fx veteran eller senior. Kampene spilles sen eftermiddag/aften
mandag-torsdag, oftest tirsdag
Golden Age er for spillere 60+ og består af 3HD, 2 MD og 1 DD. Kampene finder
sted i dagtimerne, som udgangspunkt på onsdage

I.
II.
III.
IV.

Bemærk at det nu igen vil være tilladt at spille for to forskellige klubber, én for
senior og én for veteran.
Bemærk at veteran 50+ 1. division spiller på søndage.
Bemærk at man ikke må deltage på 1. divisions veteranhold i to forskellige
aldersgrupper.
Bemærk at senior- og veteranspillere ikke må spille på motionisthold og at
motionistspillere ikke kan være reserver på senior- og veteranhold.

Reserver skal passe i niveau
Der er i år færre regler, men til gengæld holder vi fast i de bestemmelser, som flest har
reageret på. Det betyder fx, at i slutspilsmatcher må der alene bruges spillere, der som
minimum har spillet mindst to matcher for holdet i løbet af sæsonen. I må gerne tage
andre spillere med, men I taber de kampe, disse spillere er med i. Men hellere komme
med fuldt hold, så I kan afvikle alle kampe end at nogen slet ikke får spillet.
I alle rækker appellerer vi til, at eventuelle reserver på holdene har nogenlunde samme
niveau som de spillere, de afløser. Ånden i turneringen er, at vi går efter at vinde, men at
vi først og fremmest er interesserede i lige kampe, god stemning og at flest mulige
medlemmer i klubberne kommer med på holdene.
Aftal forplejning og lignende ca. en uge før matchen
Der er tradition for, at hjemmeholdet står for forplejning under eller efter kampene. I
motionistrækken spiser alle typisk sammen efter kampene. Det er en forventning, men
ikke et krav, at der er spisning i forbindelse med kampene.
Husk at kontakte modstanderholdets holdkaptajn ca. en uge før matchen for bl.a. at
aftale forplejning, afvikling af kampene, hvor mange der kommer og lignende.
Programmet kommer på https://dtf.tournamentsoftware.com ultimo april.
Indskud pr. hold er 900 kr. Klubben hæfter økonomisk for tilmeldte hold.
Tilmelding/afmelding af hold sker på den udfærdigede blanket, der skal være Tennis Øst i
hænde senest den 15. marts 2020, på mail til east@tennis.dk.
God fornøjelse med holdturneringen 2020.
Med sportslig hilsen
Tennis Øst

