Inbjudan till
_____________________________________________

Tretorn Junior TS-MASTERS
17-21 januari 2018.
Kungälvs TK.
Tennis Göteborg i samarbete med Kungälvs TK har den stora glädjen att
inbjuda till den 26:e upplagan av Tretorn Junior TS-MASTERS 2017 som
kommer att spelas nästa år i Kungälv, 17-21 jan. 2018 i Kungälv.

OBS! För vem?
Inbjudna till TS-MASTERS är ”alla” som deltagit i en TS-tävling
under 2017, dock är det tyvärr så att om vi tvingas begränsa antalet
deltagare så gäller följande TUR-ordning: 1: Deltagit i minst tre (3)
TS-tävlingar under 2017, oavsett antal insamlade poäng. 2: Totalt
antal insamlade poäng. 3: Datum, tid när anmälan är gjord.
Speltider:
Vardagar (17-19 jan) kl.16.00-ca 21. lörd-sönd. (20-21 jan) 09.00-ca 21.
Spelplats:
KUNGÄLVS TK, Ytterbyvägen 20, Kungälv. Tel. 0303-190 90.
Tävlingsklasser / bollar:
Flick- & Pojksingel 10, födda 2007 och senare. / Gröna maxibollar.
Flick- & Pojksingel 11, födda 2006. / Gröna maxibollar.
Flick- & Pojksingel 12, födda 2005. / Gröna maxibollar.
Flick- & Pojksingel 13, födda 2004. / Tretorn SERIE+ (gas).
Flick- & Pojksingel 16, födda 2001-2003. / Tretorn SERIE+ (gas).
(obs, 2017 års klassbeteckning med födelseår gäller)
Priser:
Samtliga deltagare i Tretorn Junior TS-MASTERS erhåller priser.

Tävlingsform:
Tretorn Junior TS-Masters avgörs i cupform (dvs direkt utslagning).
Samtliga matcher spelas i bäst av tre (3) set, med ”vanligt” tiebreak vid
6-6 i de två första seten och vid 1-1 i set spelas ett tredje och avgörande
set i form av endast ett (1) matchtiebreak (även populärt kallat super-tiebreak). Matchtiebreaket spelas som ett vanligt tiebreak men med den
skillnaden att man spelar till först vunna 10 poäng och med 2 poängs
skillnad. I samtliga matcher dömer spelarna själva.
I 10-årsklasserna har spelarna rätt till tre (3) servar, dessutom om det
finns tid och utrymme så avgörs 10-årsklasserna i formen av poolspel.
Tyvärr har vi mycket begränsade möjligheter att godkänna några
förbehåll om särskilda speltider.
OBS! Anmälan:
ANMÄLAN via anmälningsformuläret på www.tennisgoteborg.se
eller alt. via e-post till: tavling@tennisgoteborg.se senast 28 dec.
Anmälningsavgift:
Anm.avgiften 280 KR. inbetalas till BG 510- 40 05 (Tennis Gbg).
obs, om ni är osäkra på om ni får en plats i tävlingen, så rek vi att Ni
väntar med inbetalningen av anm.avgiften tills lottningen är publicerad
(ca 8-10 jan). Anm.avgiften skall sedan vara inbetald SENAST 16 jan.
Anmälda spelare är själva skyldiga att ta reda på sina speltider.
Spelprogrammet med lottning & speltider publiceras på webben:
www.tennisgoteborg.se (obs, publiceras ej på Tävling Online).
Tävlingsledning,
Nils Idström / Tennis Gbg 031-72 72 446. tavling@tennisgoteborg.se
Tony Johansson / Kungälvs TK.

Välkommen med anmälan!

