Tennis Øst
Factsheet til HEAD Tennis Øst Indendørs Mesterskaber
2019 for Juniorer, Seniorer & Veteraner
Turneringsansvarlig: Daniel Mølgaard Nielsen – e-mail: dmn@tennis.dk – alle henvendelser om turneringen
skal sendes hertil.
Turneringen afvikles i perioden fredag 4. januar - 20. januar 2019 med finalestævne lørdag den 19. januar –
søndag den 20. januar 2019 i Hillerød og Ølstykke
Referees i finalestævneweekenden: Hillerød: Tom Gustavsen, Preben Silva og Preben Rasmussen – Ølstykke:
Mathias Hjortskov og Gustav Zorck
Mødetid og opvarmning:
Mødetid min. 15 minutter før programsat kampstart. Meld din ankomst hos turneringsledelsen.
Opvarmning på banen er max. 5 minutter. Af hensyn til tidsplanen SKAL dette overholdes.
Kampformater:
Der spilles bedst af 3 sæt, et eventuelt 3. sæt spilles som matchtiebreak, både for juniorer, seniorer og
veteraner, også i doublerne. Fra kvartfinalerne i mesterrække singlerækker spilles bedst af 3 sæt.
Der spilles med No-Ad i alle doublerækker hos juniorer og seniorer. Veteran doublerækker spilles uden No-Ad.
For U12 C, D og E og U14 D spilles der med DTF Next Gen regler, bedst af 3 sæt til 4 partier, tiebreak ved
stillingen 3-3.
For U10 Grøn spilles der 1 sæt fra stillingen 0-0, og ved stillingen 6-6 spilles tiebreak til 7 point. Semifinale og
finale spilles med DTF Next Gen regler bedst af 3 sæt.
For U10 Orange spilles der 1 DTF Next Gen sæt til 4 partier, ved stillingen 3-3 spilles tiebreak til 7 point. Her
spilles der kun i puljerne.
Bolde:
U10 orange spiller med HEAD orange soft bold på 18 meter bane. U10 grøn, U12 C, D og E spiller med HEAD
grøn soft bold. Alle øvrige rækker spiller med almindelig gul bold, HEAD ATP i Junior A-rækker, senior- og
veteranrrækker og HEAD Davis Cup i øvrige juniorrækker.
Tennis Øst leverer bolde til alle kampe. Til alle kampe i Mesterrækken singlerækker hovedturnering er der nye
bolde i tredje sæt.
Pengepræmier i mesterrækken:
Singlerækker: Vinder 6.000 kr. – Finalist 3.000 kr. – Semifinalister 1.500 kr.
Doublerækker: Vinderpar 3.000 kr. – Finalistpar 1.500 kr. – Semifinalistpar 750 kr.
Øvrigt:
Programsatte kampe SKAL afvikles på programsat dag, tid og anlæg. Kun Tennis Øst kan flytte kampe i
programmet.

