Reglement for FTU/DGI Fynske Holdturnering
Motionist-turneringen
Paragraf 1
Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har indgået samarbejde med det
formål at styrke og udvikle holdturneringen for motionister på Fyn. Dvs. at alle
fynske klubber har mulighed for at tilmelde spillere til denne turnering klubber kan ligeledes gå sammen og stille et samarbejds-hold.
Stk. 2
Holdturneringen afvikles som en enkelt-, dobbeltturnering eller
puljeturnering, afhængig af tilmeldte hold pr række. Det tilstræbes, at alle
hold, så vidt muligt får 4, men ikke mere end 7 kampe.
Turneringen udskrives i 2018 i følgende rækker:
- Herre motion 2 spillere (2 singler og 1 double)
- Dame motion 2 spillere (2 singler og 1 double)
- Herre motion 4 spillere (4 doubler)
- Dame motion 4 spillere (4 doubler)
- Mix motion 4 spillere (4 doubler – 2 mix-, 1 dame- og en 1 herredouble)
I disse rækker kan kun deltage seniorer der ikke er opført på klubbernes
rangliste under FTU og hvor spilstyrke vurderes lavere end FTU Senior serie
2.
Stk. 3
Spillerunderne fastsættes af turneringsansvarlige og udsendes pr. e-mail til
de anførte holdkaptajner. Dispensation fra det offentliggjorte program,
samt flytning af kampe kan ikke ske uden samtykke fra den
turneringsansvarlige.
Stk. 4
Arrangør-klub stiller bolde til rådighed.
Stk. 5
Der betales indskud til FTU/DGI Fyn for hvert tilmeldt hold. Indskuddets
størrelse udgør i 2017 300kr. for et 2-mands hold og 500kr. for et 4-mands
hold. Samtidig med, at klubberne tilmelder hold til turneringen, skal
der opgives navn, telefonnummer og e-mail adresse på lederen af de enkelte
hold.(Holdkaptajn)
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Stk. 6
Protester vedrørende en match skal fremsendes til den FTU/DGI Fyn Tennis
turneringsansvarlige i en e-mail og skal, for at blive behandlet, være afsendt
senest 3 dage efter matchens afholdelse.
Stk.7
Den turneringsansvarlige har ret til, efter godkendelse fra bestyrelsen i
FTU og DGI Fyns Ledelse, at dispensere fra reglementet. Dette kan kun ske i
tilfælde, hvor en given klub på forhånd har ansøgt om dispensation. En sådan
kan altså aldrig gives med tilbagevirkende kraft. Og skal søges fra gang til
gang.
Paragraf 2
Arrangørernes pligter er følgende:
1. sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende match
(spillested, tidspunkt, bolde m.v.), hvorved iagttages, at singlerne spilles først.
Såfremt begge holdkaptajner er enige herom, kan kampene afvikles i en
anden rækkefølge end den foreskrevne
2. afholde alle med arrangementet forbundne omkostninger
3. indtaster resultatkort via http://www.tennis.dk/htap.aspx
Senest dagen efter matchens afholdelse.
Stk. 2
Det tilrejsende hold betaler selv sine rejseudgifter.
Stk. 3
Det tilrådes at den arrangerende klub som vært, sørger for fornødent
forplejning efter eget valg, for den tilrejsende klub, i form af et beskedent
traktement og sund mad.
Stk. 4
Den tilrejsende klub skal kunne råde over baner i op til en ½ time før det
fastsatte kamptidspunkt til træningsformål.
Paragraf 3 – afvikling af kampe
Stk. 2
Alle kampe afgøres bedst af 3 sæt, 3. sæt afvikles som match-tiebreak til 10.
Der spilles tiebreak ved 6-6 i ordinære alle sæt. Undtaget er Dame-motion,
der spiller fortløbende partier, kampen afsluttes efter 1 time.
! HUSK i doubler spilles et evt. 3. sæt som match tiebreak til 10.
Stk. 3
En spiller kan i samme match spille 2 kampe, men kun en kamp af hver
kategori, dog undtaget dame- og herremotions doublerækken.
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Paragraf 4 - pointtildeling
Der gives følgende point pr. match:
Alle vundne kampe tælles som 1 point.
- eks.: Vinder et hold 2-1 = 2 point til vinder og 1 point til taber.
Stk. 2
Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den
pågældende række. Et hold der har vundet alle holdkampe i en turnering vil til
enhver tid, uanset pointtal vinde rækken.
Stk. 3
Har 2 eller flere klubber opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen ved
det samlede antal vundne holdkampe, subsidiært ved det samlede antal
vundne kampe under turneringen, mere subsidiært forskellen mellem vundne
og tabte sæt og mest subsidiært forskellen mellem vundne og tabte partier
Stk. 4
Afgøres spørgsmålet ikke herved, spilles der omkamp efter
turneringsudvalgets bestemmelse.
Paragraf 5
I en lovlig gennemført match vindes et w. o. i en kamp med 60-60. Er der
spillet sæt eller partier, tælles disse med tillæg af de nødvendige partier til
kortest mulig sejr til vinderen.
Stk. 2
I tilfælde af, at et hold ikke gennemfører mindst 4(3) kampe med lovlige
spillere i en match, betragtes holdet som udeblevet uden afbud, og
modstanderen tildeles sejren med 4(3) vundne kampe 60-60. I rækker med 3
kampe betragtes holdet som udeblevet hvis ikke alle 3 kampe spilles.
Stk. 3
Hvis begge hold ikke kan stille spillere, skal kampen ind rapporteres med,
ikke spillet = 0-0. Altså ikke 60 60 til hjemmeholdet.
Paragraf 6
Såfremt en holdkamp ikke kan påbegyndes eller færdigspilles på
matchdagen, skal der spilles den efterfølgende dag, medmindre der er
opnået enighed mellem de to holdkaptajner om en ny dato. Udsættelse af en
holdkamp skal omgående meddeles den turneringsansvarlige, samt
indeholde en ny dato for matchens afvikling, som skal være inden næste
spillerunde. Skulle klubberne undtagelsesvis ikke kunne
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blive enige om en ny spilledato inden næste spillerunde, fastsættes
spilledatoen af den turneringsansvarlige.
Stk. 2
En match kan afvikles indendørs, såfremt begge holdkaptajner er enige.
Stk. 3
Genoptages matchen en anden dag skal resultaterne fra de allerede
afviklede kampe gælde, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med
de samme spillere fra det punkt, hvor kampene blev afbrudt. I de kampe, der
ikke er påbegyndt, har en klub i tilfælde af forfald lov til at benytte andre
spillere end de til matchdagen opgivne. Dog ikke spillere der i henhold til
klubranglisten er højere rangeret end de til matchdagen opgivne spillere.
Paragraf 8 - udeblivelse
Hvis et hold udebliver uden afbud fra en turneringskamp, idømmes klubben
en bøde på 400 kr., hvoraf 200 kr. tilfalder det fremmødte hold. Det udeblevne
hold taber 06 og vil ikke kunne rykke op.
Såfremt et hold melder afbud til en turneringskamp, idømmes holdet en bøde
på 100 kr. Et afbud afgives til modstanderholdets leder senest 3 dage før
kampen. Såfremt lederen ikke kan kontaktes telefonisk, må afbud via e-mail
afsendes inden fristens udløb, således at e-mailen er modstanderholdets
leder i hænde senest 2 dage før kampen.
Melder en klub afbud senere, idømmes holdet en bøde på 200 kr., som
tilfalder den arrangerende klub.
Ved afbud på spilledagen koster det 200 kr. til klubben der modtager afbuddet
og 200 kr. til FTU/DGI Fyn.
Regnskabet ordnes i FTU/DGI Fyn efter at meddelelse om udeblivelse/afbud
er indsendt rettidig med bemærkning til turnering@ftutennis.dk
Stk. 2
Hvis et hold udebliver fra en hjemmekamp, skal det tilrejsende holds
transportudgifter desuden refunderes.
Stk. 3
Anden gang et hold udebliver fra en turneringskamp (med eller uden afbud),
udgår holdet af turneringen, og holdets resultater slettes af
turneringsregnskabet.
Desuden betaler klubben en bøde på 250 kr. for trækning af hold.
Et hold betragtes som udeblevet, når det ikke kan gennemføre det i paragraf
5, stk. 2 anførte antal kampe.
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