
Danske Tennis Veteraner og Dansk Tennis Forbund 

DM INDE 
17.-23. marts 2019

Søndag d.17.marts spilles i Hillerød og Nærum
Fra mandag d. 18. marts spilles kun i Rundforbi Tennishal, Nærum

Deltagere: Turneringen er åben for alle tennisspillere, der er medlem af en klub under DTF.
Deltagere skal være fyldt 35 år inden den 31.12.2019. 
Eksempel: For at deltage i 50+ skal du være fyldt 50 år inden 31.12.2019.

Rækker: Herresingle – Damesingle – Herredouble – Damedouble – Mixed Double

Alder: 35+/40+/45+/50+/55+/60+/65+/70+/75+/80+/85+/90+

I doubler er det yngste spillers alder, der afgør hvilken aldersrække man spiller i.

Turneringsgebyr: DTV medlemmer:   Single 200 kr.    Double  150 kr. pr. spiller
DTF medlemmer:   Single 250 kr.    Double  200 kr. pr. spiller

Tilmelding Fra lørdag d.1. februar og senest søndag d.24.februar 2019
og betaling: på DTV’s hjemmeside www.dansketennisveteraner.dk

Man kan højst tilmelde sig 3 rækker (1 single + 1 double + 1 mixed double).
Husk at begge spillere i en double skal have tilmeldt sig og betalt før tilmeldingen gælder.

Turneringsledelse: DTV’s turneringsudvalg. Spørgsmål vedr. turneringen rettes til Niels Emery. Tlf. 30 48 93 88

Spilleregler: Der spilles efter DTF’s turneringsreglement.
I alle kampe spilles evt. 3.sæt som match tie-break til 10.     

Bolde: Head ATP

  BEMÆRK:        En række gennemføres kun såfremt der er tilmeldt 4 spillere eller par.
Alle skal kunne spille fra søndag og hele ugen og på de fastlagte spilletidspunkter. 
Der tages ikke hensyn til evt. forbehold.
Fra rk. 35+ til 60+ spilles på hverdage fra kl.16. Fra række 65+ vil kampene fortrinsvis blive spillet i 
tidsrummet fra kl. 9.30 til kl.16

Mix.finaler spilles fredag d. 22. marts og single-og double finaler lørdag d. 
23.marts
Der dømmes for fodfejl.

     Lodtrækning foretages torsdag d. 28. februar.    
                              Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre programsatte spilletidspunkter.

Spilleprogram: Mailes til samtlige deltagere ca.d.8.marts og offentliggøres på www.dansketennisveteraner.dk  

Rabat: Hvis du ikke er medlem, anbefaler vi, du melder dig ind i DTV inden tilmelding for at opnå 
billigere gebyr. Indmeldelse sker på www.dansketennisveteraner.dk
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