Velkommen til
turneringstennis

Deltagelse i individuelle turneringer
I løbet af året udbydes adskillige individuelle turneringer for alle
aldersgrupper og på alle niveauer. Turneringer i udendørssæsonen benævnes
Sommer Tour og indendørsturneringer Vinter Tour.
Licens
Alle spillere kan søge licens gennem deres klub. Der betales en årlig afgift
afhængig af aldersgruppe. Licensansøgningsskema findes på www.tennis.dk under ’Turnering’. Skemaet skal udfyldes med oplysninger, underskrives af klubben og
indsendes til DTF, hvorefter licensen oprettes. Licensopkrævninger sendes til klubben,
og det er ligeledes klubben, som står for den årlige fornyelse af licensen.
Årgang
Alle spillere er indplaceret i årgange: U8, U10, U12, U14, U16, U18 og senior.
Årgangen bestemmes af fødselsåret, og der skiftes pr. 1. januar.
U8/U10: Kan deltage i egne årgange
U12: Kan deltage i egen årgang + U14
U14/U16/U18/senior: Kan deltage i egen årgang
og ældre
Kat. A

Nationale Mesterskaber

Kat. G

Grand Prix Serie-turneringer

Kat. 1

For de bedste spillere

Kat. 2

Top 15/20 i rækken må ikke deltage

Kat. 3

Forbeholdt nederste del af ranglisten

Kategori
Alle cupturneringer er tildelt en kategori:
Præcist cut til kat. 2 og 3 meddeles forud for hver
sæson på www.tennis.dk.

Ranglisten
Alle spillere fra U12 og op, der har en aktiv licens,
indgår automatisk på DTF’s rangliste som opdateres flere gange månedligt. Du kan
optjene point i individuelle turneringer på Sommer/Vinter Touren, i holdkampe,
unionsmesterskaber mm. Læs mere om pointtildeling på www.tennis.dk under
’Turnering’ – ’Rangliste’ – ’Pointtildeling’. Bemærk, at ranglisten kun korrigeres
med fire ugers tilbagevirkende kraft.

Turneringsoversigt
Alle individuelle turneringer for indeværende sæson kan findes i terminsoversigten på
www.tennis.dk under henholdsvis Sommer Tour eller Vinter Tour.
I terminsoversigten er alle turneringer angivet med kategori og deltagerantal. Oplysninger om tilmeldingsfrist, turneringsarrangør o.lign kan ligeledes findes i skemaet.
Tilbud for Tennis10 (U8 og U10) findes ligeledes i terminsoversigten.
Turneringsformer
Kampformat
Cup

Spilles i de fleste turneringer – vinderen går videre og taberen er ude. I
de fleste juniorturneringer er der dog bonusrunde, hvor tabere fra første
runde spiller en ekstra cupturnering.

Pulje

Spillerne inddeles i puljer, og man spiller mod alle i sin pulje. Spilles kun
i U8 og U10. Typisk går de bedste fra hver pulje videre til en puljefinale.
Puljeturneringer giver flere kampe, som ofte er mere jævnbyrdige.
•

U8 både udendørs og indendørs spilles på tid, og hver spillet bold
tæller 1 point.

•

U10 Inde og ude spilles 1 kort tie-break sæt. Start ved 2-2.

Tilmelding til individuelle turneringer
Tilmelding til individuelle turneringer foregår via DTF’s Onlinetilmelding på
http://tilmelding.tennis.dk. Det er meget vigtigt, at du overholder tilmeldingsfrister
og benytter onlinetilmeldingen, da det sjældent er muligt at blive eftertilmeldt til
turneringerne. På Onlinetilmeldingen skal du indtaste dit licensnr. og gå videre – har
du ikke licens, kan du istedet indtaste 0 i licensfeltet og gå videre. Du kan tilmelde
dig op til tre rækker, men kan kun deltage i én række i samme turnering pr. termin
(på Sommer Touren kan nogle aldersgrupper deltage i to rækker i samme turnering
pr. termin). Ønsker du at tilmelde dig flere rækker i en termin, skal du gøre det på
samme tid, da en senere tilmelding til terminen vil slette den tidligere tilmelding. I
løbet af 2013 sættes der begrænsninger på antallet af turneringer en spiller må spille
på 52 uger.
Deltagerlister
Når tilmeldingsfristen er udløbet udarbejder DTF de endelige deltagerlister,
udsender disse til de tilmeldte spillere og lægger dem på www.tennis.dk. Indenfor
de forskellige kategorier sættes spillere ind fra toppen af ranglisten, så det kan
nogle gange være svært at komme ind, hvis der er få turneringer og mange
tilmeldte.

Seedning
I alle turneringer seedes nogle spillere ud fra placering på ranglisten, hvilket betyder,
at de bedste forhindres i at møde hinanden i starten af turneringen. Alle andre spillere placeres ved lodtrækning.
Wildcard
Wildcards kan benyttes til alle turneringer. Det vil sige, at turneringsarrangøren har
frie pladser, som de kan benytte til alle, der måtte være berettiget til at spille den
pågældende turnering – også selv om de ikke er tilmeldt i forvejen.
Pladserne bruges oftest til klubbens egne lavere rangerede spillere.
Antal WC afhænger af deltagerantal. WC tildeles før lodtrækningen foretages.
Reserver
Kommer du ikke direkte med i en turnering, bliver du sat på en prioriteret reserveliste
og har mulighed for at komme ind, hvis andre spillere melder afbud. Turneringsarrangøren kontakter typisk reserver direkte, men det er som spiller dit eget ansvar at
holde øje med listen.
Frasorterede
Spillere kan frasorteres, hvis de er for højt rangeret til at spille en given kategori.
Frasorterede spillere kan ikke komme ind i turneringen på et wildcard.

Lodtrækning og program
Typisk en uge før turneringsstart vil lodtrækning og program være at finde på www.
tennis.dk/turneringsprogram.aspx. Mange turneringsarrangører sender en mail, når
programmet er klar, men det er spillerens eget ansvar at holde øje med programmet
og ændringer hertil.
Påklædning
DTF’s beklædningsreglement skal overholdes. Alle spillere skal til enhver tid være
iklædt passende og almindeligt accepteret tennistøj, som fx. t-shirt, polo-shirt,
shorts, tennisnederdel, tennissko. Vær opmærksom på, at der skal benyttes rene sko
ved indendørsturneringer.
Afvikling af kampe
I langt de fleste kampe dømmer spillerne selv – på hver sin banehalvdel. Det er vanskeligt at dømme – især på hard court indendørs – men gør dit bedste og vær fair. I
langt de fleste kampe er der ingen problemer, men pas på med ikke at lade dig farve
af, hvad du ønsker bolden er. Husk at sige et klart og tydeligt ’OUT’. Når bolden er
ude, må der ikke opstå tvivl. Sig også stillingen klart og tydeligt før hver serv.
Er der problemer med afviklingen af kampen, så tilkald turneringensarrangøren eller
referee inden problemerne bliver for store.

Betaling
Deltagergebyr opkræves af turneringsarrangøren enten forud for turneringen
eller ved fremmøde. En spiller, der ikke har betalt, kan nægtes deltagelse.
Turneringsarrangørerne kan
opkræve betaling, så snart
man fremgår af den officielle deltagerliste udsendt
af DTF – også selv om der
indsættes en reserve.

Coaching
På banen er du alene. Du må under kampen ikke modtage gode råd mv. fra forældre,
trænere eller andre, der står uden for banen. Selvfølgelig må der klappes og jubles
osv., men ikke coaches i nogen form. Det kan –
på lige fod med dårlig opførsel – blive påtalt af
turneringsledelsen.

Afbud
Det er ikke muligt at melde
afbud via onlinetilmeldingen. Afbud før tilmeldingsfristens udløb skal ske skriftligt
til DTF. Afbud efter tilmeldingsfristens udløb skal sendes skriftligt til turneringsarrangøren. Afbud senere end 48 timer før turneringsstart betragtes som for sent afbud.
For sene afbud eller udeblivelser uden afbud kan udløse karantænepoint. Se regler
for afbud og sanktioner i turneringsreglementet.

Opførsel
Spillere skal fremvise god opførsel både på
og uden for banen. Lad være med at råbe, komme med nedværdigende attituder
eller skyde bolde efter modspilleren. Smid ikke din ketsjer og bank den heller ikke
ind i inventaret på banen – lige meget hvor skidt det går. Hvis du opfører dig dårligt,
risikerer du at få en advarsel.
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