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”Har I 1 spiller - har I et hold” - læs om holdfællesskab herunder!

Turneringsformat for FTU holdturnering 2016:
1. Dame Fynsserie + Dame serie 1

      FS i 1 pulje, S1 puljeopdeles i forhold til tilmelding.
           En match i Dame Fynsserie/Serie 1 omfatter 2 damesingler og 1 damedouble.

2. Herre Fynsserie + Herre Serie 1 + Herre Serie 2:  
FS i 1 puljeturnering – S1/S2 puljeopdeles i forhold til tilmelding.

           En match i Herre FS/S1/S2 omfatter 4 herresingler og 2 herredoubler.

3. Herre   motion:
     En match i Herre motion omfatter 2 herresingler og 1 herredouble

      
4. Dame motion:
     En match i Dame motion omfatter 2 damesingler og 1 damedouble

5.  Mix Motion:
           En match i Motion Mix omfatter 3 kampe:
           1 Damesingle, 1 Herresingle, 1 Mixdouble.

6. Dame motionsdouble:  
           En match i Motions damedouble omfatter 4 doubler á 1 sæt. 
           Efter de 2 første doubler spilles de næste doubler mod modstanderens  
           andet double-par. 

7. Veteran Fynsserie 40+, 50+, 60+, 70+: 
           En match for veteraner 40+, 50+, 60+ og 70+ omfatter 6 kampe:  
           1 damesingle, 3 herresingler, 1 herredouble, 1 mixdouble.

8. Veteran serie 1 40+:  
           En match i serie 1 for veteraner 40+ omfatter 6 kampe: 
           1 damesingle, 3 herresingler, 1 herredouble, 1 mixdouble.

9. Golden Age Motion 60+: 
            En match i Golden Age Motion 60+ omfatter 4 kampe: 
            1 damedouble, 1 herre double, 2 mixdoubler.
            Efter de 2 første double-kampe spilles to nye kampe mod anden konstellation.

mailto:turnering@ftutennis.dk


Medlem af Dansk Tennis Forbund
FTU Turnering: Kenneth Jensen

e-mail: turnering@ftutennis.dk  , mobil: 2388 4368

10. Piger/drenge U18-U14-U14B-U12-U12B-U10: 
            En match for junior pigerækkerne omfatter 3 kampe:  
            2 dame/herre-singler og 1 dame/herre-double.
            I U12B rækkerne spilles med grønne bolde.

       I U10 rækkerne spilles med orange bolde på orange bane.

DOUBLEKAMPE: 3. sæt spilles som match-tiebreak til 10, med 2 overskydende point.

FTU forbeholder sig ret til at fordele rækker/puljer efter bedømmelse af spilstyrke.

Har en klub  flere hold i samme række, må samme spiller kun deltage på 1 af disse.

Seniorer kan deltage på 1 hold i samme runde. Juniorer på 2 hold: Juniorhold, Team 
Fyn hold eller seniorhold (ikke motionshold). Veteraner på 2 hold: senior og veteran.
Husk; en juniorspiller må først deltage på et seniorhold det år spilleren fylder 13 år.
Deltagelse i motionsrækkerne er tiltænkt spillere med spilstyrke lavere end serie 2 for
herrer, serie 1 for damer og serie 1 for veteraner.
Piger/damer kan deltage i drenge/herre rækker efter gældende aldersinddelinger.

Holdgebyr: Alle senior og veteranhold = 600 kr.
Holdgebyr: Alle motions og juniorhold + Golden Age = 300 kr.
Spillebold: HEAD ATP eller HEAD Pro – brug af anden type bold accepteres ikke.
Hjemmehold stiller bolde samt rimelig forplejning til rådighed for udehold.

Motionshold spiller torsdage – hjemmehold kan anmode om alternativt tidspunkt.
Juniorhold spiller fredage kl. 17.
Senior Fynsseriehold spiller lørdage kl. 12.
Andre seniorhold spiller søndage kl. 12.
Veteranhold spiller mandage kl. 17.
Holdkaptajner kan ved gensidig accept aftale andet spilletidspunkt.

Holdfællesskab – mange klubber har én eller 2 interesserede spillere i en række, men
er usikre på om gruppen er stor nok til en hel sæson. På tilmeldingsformular kan man 
anmode om at indgå i holdfællesskab, hvis muligt. Holdturneringsansvarlig vil 
herefter formidle holdsamarbejder.
 
Datoer kan ses på FTU kalenderen, spilleplan bestræbes udsendt senest 05. Maj.
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