Indbydelse til HEAD Sjællandsmesterskaber 2021
indendørs for juniorer
Mesterskaberne spilles i perioden 2. til 17. januar 2021.
Turneringen afvikles ikke som vi plejer, der vil kun blive spillet singler og det hele
afsluttes ikke med et samlet semifinale- og finalestævne.
Begge dele pga. COVID-19 situationen.
Alle rækker, på nær U10 der afvikles i puljer, spilles som 16-rækkers turneringer
med to runder den ene dag. og semifinale samt finale den næste dag eller
weekenden efter. Så et mesterskab i en række, kan være færdigspillet f.eks. den
2-3. januar.
Der
U10
U12
U14
U16
U18

spilles i følgende rækker:
(årgang 2011 og yngre) – kategori grøn bold og orange bold, kønsneutral
(årgang 2009 og 2010) – kategori 1, 2 og 3
(årgang 2007 og 2008) – kategori 1, 2 og 3
(årgang 2005 og 2006) – kategori 1, 2 og 3
(årgang 2003 og 2004) – kategori 1, 2 og 3

Man kan kun spille i egen årgang.
For U10 gælder følgende:
I grøn bold spilles kampene som et sæt til seks partier og ved stillingen 6-6 spilles
en tiebreak til syv point. I orange bold spilles kampene som et sæt til fire partier
med tiebreak til syv point ved stillingen 3-3.
For U12-18 gælder følgende:
I kat. 1 spilles kampe som bedst af tre sæt, et eventuelt 3. sæt spillet som en
matchtiebreak til 10 point. I de øvrige kategorier spilles kampe efter DTF Next
Gen format.
Vi forbeholder os ret til at sætte begrænsning på deltagerantallet af hensyn til
banekapacitet og mulighederne for afvikling af kampene pga. COVID-19.
Programsatte kampe skal afvikles på programsat dag og tid. Kun Tennis Øst kan
flytte kampe i programmet.
Deltagergebyret er 300 kr. pr. deltager.
Lodtrækninger og spilletider vil kunne ses på Tournament Software. Ændringer og
rettelser vil også kun fremgå her.
Tilmelding via https://www.tennistilmelding.DK/proc_formular.asp?formular=119

Sidste frist for tilmelding: onsdag den 2. december 2020.
Eventuelle spørgsmål skal rettes til Tennis Øst på east@tennis.dk eller 56 14 95 96.

