Indbydelse til boksturnering 2017-2018
2017

BEMÆRK!
i år kan der spilles alle ugens dage.
Boksturneringen rykker indendørs i november, februar
februa og marts og afsluttes
med boks-afslutning
afslutning med masser af tennisspil afholdes søndag den 8.. april 2018,
201 så sæt kryds i
kalenderen allerede nu.
Turneringen er for alle deltids- og fuldtidsmedlemmer som har lyst til at holde sit spil ved lige,
udvikle sig og holde formen i top.
Deltag i turneringen og prøv kræfter mod et andet medlem og mød nye venner.
Der er afsat 1 time pr. kamp. For realistisk at kunne få afviklet kampen indenfor denne tidsramme,
spilles efter følgende simple regler - også kendt som Fast4
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fast4_Tennis):
•

•

•

Et parti vindes aff den spiller der først opnår 4 vundne bolde (dvs. at ved stillingen 4040 vil næste bold afgøre partiet. Modtageren i partiet har ved denne stilling retten til at
afgøre om Serveren skal serve i lige eller ulige side)
Et sæt vindes af den spiller der først
førs opnår 4 vundne partier (ved stillingen 3-3 spilles
en kort tiebreak til 5,, hvor det ved stillingen 4-4
4 4 er den næste bold der afgør tiebreaken og
dermed sættet).
En kamp vindes af den spiller der først opnår 2 vundne sæt.
sæt

Er kampen stadigvæk ikke afgjort indenfor den afsatte time afgøres vinderen ved – i nævnte
rækkefølge – at opgøre hvem har vundet: 1) flest sæt, 2) flest partier og slutteligt hvem der fører
partiet hvor afbrydelsen har fundet sted. Ved fortsat lighed afgøres vinderen som om stillingen var
v
40-40
40 med én afgørende bold hvor modtager vælger serve-siden.
serve
Tilmeldingfrist:

Senest den 23/10:
2
via hjemmesiden (Vælg
Vælg turneringer
Boksturnering indendørs

Single eller double

scroll ned

klik på tilmeld)

Tilmelding/betaling er bindende for hele vinterperioden.
Spilleperioder:

November 2017
201 (afvikles 1/11 - 15/12), februar 2018 (afvikles 15/1-28/2) og
marts 2018 (afvikles 1/3 - 31/3)

Hvornår spilles:

Turneringen har fået bedre vilkår for afvikling af kampene, idet vi
nu kan spille i hallen alle ugens dage, hvor der er ledige baner.
OBS: Der skal bookes bane før kampstart og banen skal aflyses
hvis en kamp aflyses.

Boksinddeling:

Turneringsplanen findes på hjemmesiden, umiddelbart før ny spilleperiode
begynder. Aftal med din/e medmed og modspiller/e hvornår kampene skal
spilles. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Banebooking:

På hjemmesiden (vælg Banereservation

Regler:

Findes på hjemmesiden og hænger i klubhuset.

Resultater:
skrives på formen:

Indberettes på hjemmesiden - her ses også resultatlister.
4/3 – 2/4 - 4/1.

Pris for deltagelse

Single 410 kr. - Double 205 kr. dækker deltagelse i alle 3 måneder
Beløbet overføres inden 1. november 2017 til:
reg. nr. 5067 konto nr. 0001 045 172.

Bolde:

Spillerne lægger selv bolde til.

Rækker:

Single og double. I begge
beg
rækker mikses herre og damer og har du
ingen makker forsøger vi at finde én til dig

Boksturnerin
oksturnering indendørs)

Vi glæder os til at se jer!
Mange tennishilsner René Svendsen og Lone Engel,
rene.svendsen@r2b@dk / loneengel1@gmail.com

Nykøbing F. Tennisklub af 1898
Kringelborg Allé 5, 4800 Nykøbing.
Nykøbi
F., www.tennis-klub.dk

Resultatet

