KØBENHAVNSMESTERSKABERNE UDENDØRS 2017
FOR JUNIORER, SENIORER OG VETERANER
Turneringen afvikles i perioden 29/5 - 11/06 2017
Mesterskaberne afvikles i følgende årgange og rækker:
U 10 - 2008 - 2007
Række 1 –
drengesingle
Række 2 –
pigesingle
Række 3 –
drengedouble
Række 4 pigedouble
U 12 - 2006 – 2005 Række 5 –
drengesingle
Række 6 –
pigesingle
Række 7 –
drengedouble
Række 8 pigedouble
U 14 - 2004 – 2003 Række 9 drengesingle
Række 10 pigesingle
Række 11 –
drengedouble
Række 12 pigedouble
U 16 - 2002 – 2001 Række 13 –
drengesingle
Række 14 pigesingle
Række 15 drengedouble
Række 16 pigedouble
U 18 - 2000 – 1999 Række 17 drengesingle
Række 18 pigesingle
Række 19 drengedouble
Række 20 pigedouble
Senior - kat. 1
Række 21 herresingle
Række 22 damesingle
Række 23 herredouble
Række 24 damedouble
Senior - kat. 2
Række 25herresingle
Række 26 damesingle
Række 27 herredouble
Række 28 damedouble
Veteraner +40
Række 29herresingle
Række 29 damesingle
Veteraner +50
Række 30 herresingle
Række 31 damesingle
Veteraner +60
Række 32 herresingle
Række 33 damesingle
Veteraner +70
Række 34 herresingle
Række 35 damesingle
Double
Række 36 herrer – alle veteraner
Række 37 damer – alle veteraner

(Spilles på 18 meter bane med orange
P&S bold)

Københavns Tennis Union inviterer igen i år spillere i alle aldre til Københavnsmesterskaber Udendørs.
Alle rækker afvikles i år på B93’s anlæg, Ved Sporsløjfen 10, 2100 Kbh. Ø.

TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 17. MAJ KL 12:00
For juniorer gælder følgende:
Der spilles drengesingle, pigesingle, drengedouble og pigedouble, hvis tilmeldingerne berettiger til det.
Der skal som minimum være 6 par/deltagere i en række for, at den oprettes. Der tages forbehold for at
slå rækker sammen. Singlerækkerne afvikles i kategori 1 med kvalifikation, eller det antal som
deltagerantallet berettiger fra 16 til 32 spillere.
For seniorer gælder følgende:
Man kan som junior kun tilmelde sig seniorturneringen kat. 1, hvis man er U16 eller U18 spiller og har
licensnummer. I seniorturneringen kat. 2 kan alle juniorer deltage.
Der skal som minimum være 6 par/deltagere i en række for, at den oprettes.
Som noget nyt vil der hver dag blive kåret en juniorspiller som har gjort sig særligt positivt bemærket!
Der vil være samlet præmieoverrækkelse sidst på finaledagen.
Kontaktperson: Bo Mortensen, tlf.: 52393362, mail: tennis@b93tennis.dk

TURNERINGSBETINGELSER:
1. Tilmeldingen sker på hhtp://tilmelding.tennis.dk senest onsdag den 17. maj kl. 12.00.
Kun spillere fra KTU klubber kan deltage. Veteraner kan ikke tilmelde sig på forannævnte link, men
skal tilmelde sig pr. mail til: tennis@b93tennis.dk
2. Turneringsindskuddet er 250 kr. i single og 125 kr. i double.
3. Turneringen henvender sig ikke til nybegyndere, det vil sige, at deltagerne skal have en
del turneringserfaring og dermed kendskab til de mest almindelige tennisregler.
4. Det er IKKE muligt at få flyttet kampene.
5. Alle kampe spilles bedst af 3 sæt uden pauser, med tie-break ved stillingen 6 – 6 i alle 3
sæt. U10 junior rækkerne afvikles efter de gængse turneringsregler for aldersgruppen.
6. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at begrænse rækker, lægge dem sammen eller aflyse
rækker i tilfælde af manglende eller få deltagere.
7. Der spilles i øvrigt efter DTF´s turneringsregler.

Turneringsansvarlige:
Cathrine Ørbeck Riis, tlf. 26153650
Ungdomsudvalget

Vibeke Samuelsen, tlf. 23723945
Senior- og turneringsudvalget

Københavns Tennis Union

