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Kære tennisspiller
Aalborg Open 2018 er ligesom sidste sæson et éndagsstævne, hvor der spilles efter kampformatet kendt
internationalt som Fast4 (se regler i bilag). Det kortere kampformat giver mulighed for flere kampe på dagen
og adgang til at afvikle hele turneringen på blot én dag. Turneringen spilles lørdag den 23.juni (kampe starter
fra kl 9.00) på Kastetvej 73, Aalborg.
Vi giver plads til i alt 40 spillere (16 damer, 24 herrer), der inddeles i rækker af 8 spillere. Der afvikles
bonusrunde og placeringskampe, således at alle 8 spillere har mulighed for 3 kampe hver. (se struktur i bilag).
Indplacering af spillerne i de enkelte rækker sker efter turneringsledelsen vurdering og skøn på baggrund af
klubranglister, resultater og kendskab til deltagernes niveau på den måde, at de forventeligt 8 stærkeste
placeres i samme række (ethvert forsøg på at underspille sit niveau, belønnes med A-rækken ;-).
Turneringen henvender sig til tennisspillere på alle niveauer og med hhv 2 og 3 rækker for damer/herre
tilstræbes i vid udstrækning jævnbyrdighed i alle rækker.
Singlerækker forventes afviklet i tidsrummet Kl. 09.00-17.00. (regnvejr og lange kampe kan forsinke dette). Der
etableres doublerækker på turneringsdagen med sign up frist kl.14.00. Man kan således der vurdere om
lyst/tid/fysik er til mere tennis, ligesom man kan finde sin makker på anlægget. I tilfælde af at singlerækkerne
forsinkes meget af regnvejr, udgår double. Deltagelse i double indgår i tilmeldingsgebyret.
Pris pr. deltager 200 kr
Præmiestruktur (gældende for alle rækker med 8 spillere):
1.plads:
Præmie til værdi af minimum 500 kr
2.plads:
Præmie til værdi af minimum 300 kr
Bonusrunde 1.plads: Præmie til værdi af minimum 200 kr.
Udover ovennævnte indgår de andre spillere, der vinder deres 3.runde-placeringskamp (også på w.o.)
i en lodtrækning om andre præmier
Tilmelding skal ske til jesper.engelund@gmail.com senest søndag den 17.juni kl. 23.59. Betaling skal ske ved
tilmelding til MobilePay 2173 1895 eller bankoverførsel 9286 193-5723376 Kampprogram udsendes tirsdag
den 19.juni om aftenen. Antal tilmeldte kan følges på www.aalborgtennisklub.dk fra 6.juni. Tilmelding er
bindende.Det er en seniorturnering, hvor spillere, der er født i 2003 eller tidligere kan deltage.
I klubhuset vil der være kiosksalg af lette måltider, frugt, chokolade og forfriskninger.
Turneringsledelse: Mads Brix og Jesper Engelund
Ved sene afbud, kan der indsættes spillere fra eventuel venteliste med det formål at fylde rækkerne op til 8
spillere, dette for at sikre at hver spiller får mulighed for 3 kampe.
Vi ville i år gerne have haft en pointgivende licensrække, men Fast4 formatet (i DTF: NextGen) udbydes i
forbundsregi indtil videre kun til yngre juniorer i single og for senior kun double.
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Regler i Fast4
Kampen spilles bedst-af 3 sæt til 4 partier i hvert sæt.
Alm. tiebreak til 7 ved stillingen 3-3 (skal vindes med to overskydende)
No-ad deciding point receivers choice ved 40-40 i alle partier.
I Aalborg spiller vi fortsat med let i serven (kan være udgået i andre Fast4-turneringer)

Struktur
Bonusrunde

Hovedrunde
Player 1
Player 2

Player 1
Player 2

4-1, 4-3 (2)

Player 2
4-3(7-2), 4-1

Player 1
4-1, 4-3
(3)

Player 3
Player 4

Player 3
Player 4

4-2, 1-4, 4-0

Player2
1-4, 4-2, 4-3(4)

Player 6
4-2, 3-4(4), 40

Player 5
Player 5
Player 6

Player 6
2-4, 4-3(5)
4-1

Player 5
Placeringskamp

4-2, 4-2

Player 4

Player 7
Player 8

Player8
Player 8

Player 6

4-2 ret.

2-4, 4-3(8), 4-1
Player 7

Player 8

Placeringskamp
Player 3

4-0, 4-0

Player3
Player 7

4-2, 4-1

