Jyske Mesterskaber
Veteraner Indendørs 2021
Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen
til at kunne indbyde til JYSKE MESTERSKABER I
TENNIS indendørs 2021
Spilledatoer:

Fredag d. 8. januar - søndag d. 10. januar 2021.
Fredag kan startes kl. 14.00 , hvis nødvendigt, i så fald +60/70

Spillested:

Århus 1900 Tennis
Lyseng Alle 25, 8270 Højbjerg

Deltagere:

Spillere, der er medlem af en klub under JTU. Det kræver ikke
licens for at deltage.

Alderskrav:

Spillere skal være fyldt 35 år senest den 31/12-2021.
I double er det yngste spillers alder, der afgør, hvilken
aldersrække man spiller i.
Der er IKKE forskel på alderskrav i mixdouble – Således skal
både mand og dame i fx MD45 være fyldt 45 år senest den
31/12-2021.

Rækker:

Herresingle – Damesingle – Herredouble – Damedouble
MixedDouble
Alder: 35+/40+/45+/50+/55+/60+/65+/70+/80+
Alle singlerækker oprettes med max 16 deltagere, doublerækker
med 8 par. Først til mølle gælder.
For gennemførelse af en række skal der være mindst 4
deltagere/par tilmeldt.
I tilfælde af for få tilmeldinger kan flere rækker blive lagt
sammen.

Max Deltagelse:

Den enkelte spiller kan højest deltage i 2 rækker.

Bolde:

Der spilles med HEAD Tour DTF bolde.

Jyske Mesterskaber
Veteraner Indendørs 2021
Matchform:

Evt. 3. sæt spilles som matchtiebreak.

Spillergebyr:

Single: kr. 250,- Double: kr. 250,- (kr. 125,- pr. spiller)
Spillergebyr skal betales via mobilepay eller ved overførsel til
konto. Afvent med betaling indtil nærmere information i
forhold til covid-19, om mesterskabet kan afholdes.
Ved indbetaling anføres NAVN + række (betaler man også for
makker bedes dette navn også anført.) Spillerne hæfter for
spillergebyret så snart lodtrækning er foretaget.

Betaling:

Mobilepay: 62309 eller på konto Reg. nr. 7747, kontonr. 1498053

Tilmelding:

Tilmelding foregår via turneringsprogrammet Tournament
Software og kan findes HER
Tilmelding KRÆVER en profil i Tournament Software. Det er
ganske gratis og tager kun ganske få minutter at oprette. Manual
til oprettelse af brugerprofil findes HER

Tilmeldingsfrist:

Søndag den 13. december 2020 kl. 23.59
Eftertilmeldinger accepteres ikke.

Program:

Program tilstræbes udsendt via mail til samtlige deltagere
senest den 23. december 2020.

Turneringsleder:

Troels R. Klausen, Tlf. 61 67 94 04. Følgende er derudover i
arrangementsgruppen: Claus Pedersen, Henrik Larsen, Louise
Åstrøm, Morten Knudsen og Morten Bach. Seedninger foretages
af denne gruppe, og foretages primært ud fra tidligere resultater,
især sidste års JM. Vi forbeholder is dog ret til at foretage en
sportslig vurdering.

Spørgsmål til:

Troels R. Klausen, mail: trk@eamv.dk

COVID-19:

Der vil naturligvis være håndsprit tilgængeligt, der vil blive gjort
ekstra rent og vi opfordrer alle til at overholde retningslinjerne.
Afhængigt af status for restriktionerne vil der kunne komme
særlige forholdsregler, som vil blive meldt ud til deltagerne.

