Inbjudan
Utomhus-KM 2018
Vaxholms Tennisklubb bjuder in till
Utomhus-KM 2018.
Tävlingen kommer att genomföras 11/8-26/8.
Klasser:

Herrsingel (HSA & HSB), Damsingel (DSA & DSB), Herrdubbel
(HD), Mixdubbel (MD), Damdubbel (DD), Juniorsingel
(JSA & JSB), Seniorsingel (SS)
Obs! Se nedan

JSA är för de lite äldre och mer matchvana juniorerna. Den klassen spelas som en vanlig
utslagsturnering. JSB är för de lite yngre juniorerna som är sugna på att testa på
matchspel. Där spelas ett poolspel under en helgdag där alla möter alla. De två bästa från
poolspelet spelar sedan en finalmatch under finalhelgen. SS är för både herrar och damer
över 50 år. Är det färre än 4 deltagare i en klass spelas den inte. Är det färre än 4
deltagare i en klass spelas den inte. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att slå ihop
klasser vid lågt deltagarantal.
Anmälan:

Via mail: vtktavling@hotmail.com

Anmälan är bindande och ska vara tävlingskommittén tillhanda
senast söndagen den 5 augusti kl. 18.
Tid:

Matcherna spelas på helgerna samt vardagar efter kl. 17.00.

Avgift:

75 kr per deltagare oavsett hur många klasser man spelar

Betalning skall vara inbetald innan första match till
Bankkonto: SEB 5330 33 072 45 eller Swisha till nummer: 123 335 09 15
Skriv ditt namn som referens.
Plats:

Grusbanan vid lägret

Matcher:

Matcherna spelas i bäst av 3 set med tie-break vid 6-6 i alla set.
JSA startar på 2-2 med tie-break vid 6-6 i alla set.
(I JSA-finalen startar matchen på 0-0 i varje set.)

Domare:

Spelarna dömer själva fram till final. Finalerna döms av
tävlingsledningen.

Förbehåll:

Måste anges vid anmälan. Inga förbehåll under finalhelgen godtages.

Lottning: Anslås på anslagstavlan vid lägret och på vår
hemsida www.vaxholmstennisklubb.se senast tisdag 7 augusti.
OBS! Lottning och spelschema skickas ej ut via mail.
Tävlingskommittén:

Linus Amneryd:

070-646 62 22

Douglas Parkinson:

070-878 88 79

Finalschema 25/8-26/8
Söndag 26/8

Lördag 25/8
Klass:
Tid:
Mixdubbel
Damdubbel
Herrdubbel
Juniorsingel B
Seniorsingel

10:00
11:30
13:00
14:30
16:00

Klass:
Tid:
Juniorsingel A
Herrsingel B
Damsingel B
Herrsingel A
Damsingel A

10:00
11:30
13:00
14:30
16:00

