Medlem af Dansk Tennis Forbund

INVITATION TIL

Fynsmesterskaberne i Tennis Udendørs 2014 for seniorer
Turneringen omfatter følgende rækker:
Mesterrækken: Er åben for spillere med licens til DTF’s computerrangliste. Rækken
afvikles som en hovedturnering med maximalt 16 spillere i singlerækkerne og
maximalt 8 par i doublerækkerne.
Seedning foretages af FTU, med eventuel frasortering efter DTF’s computerrangliste.
Frasorterede spillere flyttes automatisk til A-rækken.
A-rækken: Er åben for spillere uden licens, samt de spillere med licens, der bliver
frasorteret i Mester-rækken.
Juniorspillere (min. U. 14) kan tilmelde sig i A-rækken, hvis de ikke automatisk er
kvalificeret til Mesterrækken.
B-rækken: For spillere uden licens, og som ikke spiller højere end Serie 1.
I alle rækker spilles der i kategorierne:
Damesingle, Herresingle, Damedouble, Herredouble & Mixdouble.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen!
Kampe i single spilles bedst af 3 ”hele” sæt, mens et evt. 3. sæt i doublerækkerne
spilles som match-tiebreak til 10.
Spilledatoer:

Fredag 30. maj – Søndag 1. juni.

Spillested:

Fruens Bøge (de ”nye” baner).

Indskud:

Single: 200 kr., Double: 150 kr. pr. spiller.

Gave/Præmier:

Præmier vil være Gavekort til Head produkt fra Ketshop.

Tilmelding/Betaling: For singelrækker senest søndag den 25. maj på
http://www.ftutennis.dk/cms/EventOverview.aspx.
For doublerækker er tilmelding samme sted eller mulighed for
sign-in senest fredag den 30. maj kl. 17.
Evt. specielle ønsker til spilletidspunkt kan angives ifm.
tilmelding, men garanteres ikke efterkommet. Indledende
runder i singlerækker forventes afviklet fredag med start fra
kl. 16:00.
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Programmet:

Findes på www.tennis.dk/turneringsprogram.aspx den 28. maj

Fredagsgrill/hygge: Alle spillere (og deres familier) inviteres til grillaften fredag kl.
20. Tilmelding og betaling sammen med tilmelding til
turneringen senest 25. maj. Pris 100 kr. pr. deltager. Vi håber
alle spillere, som har mulighed for at deltage, vil tilmelde sig
dette arrangement, så der kan blive skabt nye relationer og
udvekslet en masse tennissnak.
Vel mødt!

Carsten Tornbjerg

Kenneth Jørgensen
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