DAI turnering i tennis 2020
Individuelle indendørs mesterskaber
4. oktober – 20. december
DAI Region Hovedstaden indbyder hermed til mesterskaber i tennis. Turneringen afvikles i Ryparkhallen
Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Turneringen arrangeres af Region Hovedstadens tennisudvalg.
Der spilles på lørdage og søndage i perioden 4. oktober til 20. december 2020.
Lørdage spilles der mellem kl. 13 og kl. 19. Søndage spilles der mellem kl. 9 og kl. 21.
Er der forbehold i perioden, bedes de anført ved tilmeldingen.
Mesterskaberne afholdes i følgende rækker:
1) Herresingle A
2) Damesingle A
3) Herredouble A
4) Damedouble A
5) Mixeddouble A

6) Herresingle B
7) Damesingle B
8) Herredouble B
9) Damedouble B
10) Mixeddouble B

11) Herresingle Motion
12) Damesingle Motion
14) HerredoubleMotion
15) Damedouble Motion
16) Mixeddouble Motion

17) Herresingle Veteran 45 år
18) Damesingle Veteran 40 år
19) Herredouble Veteran
20) Damedouble Veteran
21) Mixeddouble Veteran

Betingelser
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at vurdere spilleniveauet og evt. flytte tilmeldte til en højere eller
lavere række, eller sammenlægge rækker, såfremt der er for få tilmeldte i de enkelte rækker.
Mesterskaberne gennemføres som cupturnering. Mindre rækker gennemføres evt. som puljeturnering.
Tennisudvalget kan af tidsmæssige årsager blive nødt til at begrænse deltagerantallet. Man kan deltage i 3
rækker.
Der kræves mindst 4 tilmeldinger pr. række, for at denne bliver gennemført.
Der spilles med egne bolde. Der er afsat 1½ time pr. kamp, og derfor spilles der en almindelig tiebreak
ved stillingen á 5 i de to første sæt. Et evt. 3. sæt afgøres alene ved en match-tiebreak (udvidet tiebreak til
10 med 2 points forskel).
Hvis tiden udløber, afsluttes partiet, og kampens samlede antal partier afgør, hvem der vinder. I tilfælde af
uafgjort afgøres kampen med en tiebreak til 7.
Prisen udgør single 100 kr. og et doublepar 150 kr.
Tilmelding kan ske ved at sende en mail til mail@daitennis.dk senest fredag den 25. september.
Mailen skal indeholde hvilke rækker man vil stille op i samt evt. makkere. Hvilken klub man kommer fra, og om
der er dage, hvor man ved man ikke kan spille i turneringsperioden.
Programmet offentliggøres på DAIs hjemmeside: www.daitennis.dk så hurtigt som muligt efter sidste
tilmeldingsfrist. Omkring d. 28. september.
DAI tennisudvalg
5. september 2020
Henvendelse primært til mail@daitennis.dk
Lars Husby
Per Flemming Hansen
Bo Stampe
Lene Petri
Ole Juhl

lars@husby.dk
pfh@zeuxion.com
bo.stampe@gmail.com
lpe@atp.dk
olejuhl@webspeed.dk

28 56 46 00
22 24 00 72
21 18 00 88
51 34 85 20
28 56 58 23

