DAI holdmesterskaber i tennis 2018
DAI Region Hovedstaden indbyder hermed til holdmesterskaber i tennis i weekenden den 28. – 29.
juli. (Såfremt man er tilmeldt i 2 rækker, må man evt. påregne at skulle spille fredag den 28. juni fra kl.
17.00).
Turneringen afvikles på ATK's anlæg på Genforeningspladsen 54, 2400 NV.
Mesterskaberne afholdes i følgende rækker:
Herre A
Dame A
Herre B
Dame B
Herre Motion
Dame Motion

Mixed A
Mixed B
Mixed Motion

Regler:
Holdene skal bestå af 2 – 4 spillere.
Tennisudvalget forbeholder sig ret til at vurdere spilleniveauet og evt. flytte de tilmeldte til en højere
eller lavere række eller sammenlægge rækker, hvis der er for få tilmeldinger i de enkelte rækker.
Mesterskaberne gennemføres som cup-turnering eller puljeturnering afhængigt af deltagerantal.
Der er afsat 3 timer pr. kamp. En kamp består af en double og to singler, og rækkefølgen i kampen
aftales indbyrdes. Vi anbefaler dog, at man spiller doublen ud og deler den resterende tid mellem
singlerne. Der spilles efter DAI-regler, dvs. der spilles tiebreak ved stillingen 5 – 5 i de 2 første sæt. Et
evt. 3.sæt afgøres alene ved en match-tiebreak til 10. Hvis 3. og sidste kamp er afgørende tælles i
denne kamp alene partier, og den, der har flest partier, vinder kampen. Tidsrammen på 3 timer skal
overholdes, og hvis det stadig er uafgjort ved tidsfristens udløb afgøres det alene ved en tiebreak til 7.
Lørdag og søndag forventes de første kampe at begynde kl. 9.
Tennisudvalget kan af tidsmæssige årsager blive nødt til at begrænse deltagerantallet.
Der spilles med egne bolde i god kvalitet.
Tilmeldinger kan ske via hjemmesiden www.daitennis.dk.
Tilmeldingerne kan også sendes til: ATK, Genforeningspladsen 54, 2400 NV, mrk: ”DAI” og være
Tennisudvalget i hænde senest lørdag den 21. juli kl. 17. Pris pr. hold er 150 kr.

Lørdag aften kl. 19.30 vil der være grillaften - pris 150 kr. Tilmelding til spisningen ved
tilmeldingen senest den 21. juli.

Turneringsudvalget
28. juni 2018
Ole Juhl
Lene Petri
Finn Andersen
Nikolas Vedel Petersen
Lars Husby

43 73 23 90 /28 56 58 23
51 34 85 20
22 23 72 18
21 68 68 16
28 56 46 00

