Turneringsinfo

Holdturneringen
2020
DGI Sønderjylland Tennis
For alle sønderjyske tennisspillere over 15 år.
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DGI Sønderjylland Tennis
Formand:
Claus Klaris
Tlf.: 20 95 10 07
Turneringsansvarlig:
Jonathan S. Knudsen
Tlf.: 50 86 01 03
Mail: jonathan.knudsen@dgi.dk
Turneringskoordinator og kontaktperson:
Thomas S. Grasbakken
Tlf.: 29 12 35 82
Mail: tsg@dgi.dk

Telefontid DGI Sønderjyllands kontor:
Mandag
kl. 09.00-15.30
Tirsdag
kl. 09.00-15.30
Onsdag
kl. 10.00-15.30
Torsdag
kl. 09.00-15.30
Fredag
kl. 09.00-13.00
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Turneringsregler
Kampafvikling
I ren double rækkerne spilles bedst af 5 sæt.
I 65+ ren herredouble aftaler holdene inden
holdkampene om de vil spille 3 eller 5 sæt. Ved
uenighed spilles 4 sæt + match tie-break.
I mix 65 ren double spilles bedst af 3 sæt.
I alle andre rækker spilles 1 double og 2 singler – alle
kampe spilles bedst af 3 sæt.
En kamp, der vindes uden at blive spillet, noteres 6-0, 6-0
på holdkortet og i resultatindberetningen.
Kamptidspunkter:
Hjemmeholdet skal altid aftale kamptidspunkt.
Det er tilladt at afvikle kampe forud for planen.
Klubberne er enige om, at det er dem, der er ansvarlige for,
at holdene ikke melder fra til matcher!
Udsættelse:
Udsættes kampe, skal dette ikke meddeles DGI
Sønderjylland.
Spilleperiode:
Alle puljekampe skal være afviklet - og kampresultater
indrapporteret via mobilresultater.dgi.dk - senest d. 30.
september 2020.

Spilleplan
Alle rækker, puljer og kampprogrammer kan ses på
https://minidraet.dgi.dk/turnering/36586.
Ved at trykke på de enkelte hold finder du kontaktperson
på holdet med navn, tlf. og mail.
Indrapportering af resultater
Det påhviler det vindende hold senest 2 dage efter
kampen er spillet, at indrapportere kampresultatet
på mobilresultater.dgi.dk.
Holdkortene skal ikke indsendes til DGI-kontoret, men
opbevares i klubberne til turneringen er afsluttet.
Tennisudvalget kan rekvirere holdkortene ved pointlighed i
en pulje/række.
Pointtælling:
Ved stillingen 6-6 i et sæt spilles der tiebreak (gælder alle
sæt). Ved evt. 3. sæt afvikles som match-tiebreak til 10.
Pointgivning:
Der spilles om 3 point i en holdmatch, et point pr. kamp. Eks.
Hvis det vindende hold vinder 3-0, så får det vindende hold
3 point og det tabende hold 0 point.
Spilles der 2-1, får det vindende hold 2 point
og det tabende hold 1 point.
Dog spilles der om 5 point i rene double rækker, da der
spilles bedst af 5 sæt.
Serveskift ved tiebreak:
Den spiller, som server først i tiebreak-partiet,
skal modtage serven i næste sæt.
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Serverækkefølgen i double:
Serverækkefølgen bestemmes forud for hvert sæt.
Det par, som skal serve i det første parti, skal beslutte hvem
der starter med at serve.
Makkeren til den spiller, der startede med at serve i første
parti, skal serve i tredje parti.
Modtagerækkefølgen i double:
Den rækkefølge, i hvilken man skal modtage serven,
bestemmes i starten af hvert sæt.
Det par, som skal modtage serven i det første parti, skal
bestemme hvem der modtager den første serv.
Vedkommende skal gennem hele sættet modtage serven
først i ulige partier.
Modparten skal ligeledes bestemme, hvem der skal
modtage den første serv i andet parti.
Vedkommende skal gennem hele sættet modtage serven
først i lige partier.
Parret skal skiftes til at modtage serven i hvert parti.
Modstandere i single ved rene herre og dame rækker:
Der byttes modstandere således, at man ikke spiller mod
den samme spiller på hjemme– og udebane.
I de puljer hvor der kun spilles én match, er det de
“stærkeste”, der møder hinanden.
Op- og nedrykning:
I rækker hvor der er flere puljer (niveauinddelt) afgøres opog nedrykning på følgende måde:
Puljevinder rykker direkte op
Andenplads spiller om oprykning
Næst sidste plads spiller om at undgå nedrykning
Sidsteplads rykker direkte ned
Bolde:
Hjemmeholdet sørger for bolde, mindst 6 stk. pr. bane.
Boldene skal være i god stand fra indeværende sæson.
Reserve:
Indsætning af reserve er tilladt, men skal være i samme
aldersgruppe og samme styrkeforhold. Der må kun bruges
2 spillere pr. match.

Udtrækning:
Udtrækning af hold skal ske skriftligt til samtlige foreninger/
klubber i puljen og til idrætskoordinator Thomas
Grasbakken på mail tsg@dgi.dk.
Dispensationer:
Hold, der spiller på dispensation pga. alder, kan ikke vinde
puljen/rækken.
Finalerunde:
Finalerundeprogrammet udsendes sidst i uge 36.
Finalerundekampene skal være afsluttet og resultater
indrapporteret senest d. 10. oktober kl. 12.00.
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Turneringsreglement for tennis
§ 1 Formål
§ 2 Gyldighedsområde
§ 3 Turneringsform og inddeling
3.1 Generelt
3.2 Turneringsformer
3.3 Rækker
3.4 Flere hold i samme rækker
§ 4 Spillere
4.1 Generelt
4.2 Aldersgrupper
4.3 Foreningsskifte
4.4 Op- og nedrykning
4.5 Diskvalificerede/bortviste spillere
4.6 Spillernes opførsel
§ 5 Kampenes afvikling
5.1 Generelt
5.2 Flytning af kampe
5.3 Ledelse af kampe
5.4 Kampenes begyndelse
5.5 Indberetning af resultater
5.6 Indberetninger
5.7 Afbud
5.8 Udeblivelser
5.9 Udmeldelser/udtrækning
§ 6 Afgørelse af placering
6.1 Hold-/cupturnering
§ 7 Protester
7.1 Protesttidspunkt
7.2 Indsendelse af protest
7.3 Behandling af appelmuligheder
§ 8 Dispensationer
8.1 Indsendelse
§ 9 Turneringsledelsen
9.1 Opbygning og kompetence
9.2 Ændring uden protest
9.3 Sanktionsmuligheder
9.4 Turneringsadministration
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§1
Formål
1.1 Formålet er at samle tennisspillere til idrætsligt samvær
til gavn og glæde for udøverne, og at udvikle og fremme
tennisspillet under en sådan tone, at det virker fremmende
for sundhed og trivsel.
§2
Gyldighedsområde
2.1 Reglementet er gældende for DGI og ved de af DGI’s
Landsdelsforeningers udskrevne turneringer.
2.2 Reglementet kan anvendes ved turnering og stævner
udskrevet af lokalforeninger under DGI.
§3
Turneringsform og inddeling
3.1 Generelt
3.1.1 Turneringerne er åbne for enhver forening, der er
medlem af en Landsdelsforening under DGI.
3.1.2 Holdturneringen kan udskrives i rækker alt efter
Landsdelsforeningens behov. Hver forening kan anmelde et
ubegrænset antal hold i overensstemmelse med
turneringens faste rækkeinddeling.
Dog forlanges det, at foreningen udtager sine hold på den
måde, at disse anmeldes efter styrke.
3.1.3 Individuelt udskrives som puljeturnering, cupturnering
eller som pulje-/cupturnering.

3.2 Turneringsformer
3.2.1 Antal hold i rækken/puljen, enkelt eller dobbelt
turnering fastsættes af Landsdelsforeningen efter behov.
3.2.2 En holdturnering kan udskrives således at en match
består af 3 kampe, 1 double og 2 singler, eller ren double,
hvor man spiller bedst af 5 sæt. Et hold består af 2 spillere.
3.3 Rækker
3.3.1 Turneringen kan udskrives i følgende rækker:
Børn
Ungdom
Junior
Ynglinge
Senior
Veteraner
3.3.2 Deltager en forening med flere hold, må der ved de
forskellige holds først spillede match ikke benyttes spillere,
der har været anvendt ved et af de andre holds første
matcher.
3.4 Flere hold i samme række
3.4.1 Deltager en forening med flere hold i samme række/
pulje, opføres holdene i turneringsplanen som 1. og 2. hold,
og de spiller i første match mod hinanden.
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§4
Spillere/deltagere
4.1 Generelt
4.1.1 En spiller må kun deltage i turneringer/stævner for én
forening under DGI og skal være medlem af denne.
Dog tillades det at deltage såvel for en firmaklub i en
turnering ud skrevet af en firma Landsdelsforening under
DGI som en lokalforening i en turnering udskrevet af en
egnsamtsforening. Deltagerne skal være medlem af såvel
firmaklubben som lokalforeningen.
4.1.2 Skal et hold spille flere matcher samme dag, kan der
kun benyttes spillere, der har været anmeldt i den første
match. Dette gælder også matcher og stævner, der afvikles
over flere på hinanden følgende dage, f.eks. en weekend.
4.2 Aldersgrupper
4.2.1 Senior skal være fyldt X antal år svarende til gruppen
den 1. januar.
4.2.2 Aldersinddelingen er gældende for turneringsåret
d. 1. januar – 31. december.
4.2.3 Påbegyndt turnering – med hensyn til aldersskifte –
kan altid færdigspilles.
4.3 Foreningsskifte
4.3.1 Foreningsskifte kan kun ske mellem to turneringer, med
mindre en bopælsforandring begrunder skiftet.
Foreningsblanketter rekvireres hos Landsdelsforeningen.
4.3.2 Under forudsætning af at betingelserne i § 4.3.1 er
overholdt, kan den modtagne forening straks benytte en
spiller, når den skriftligt har sikret sig, at der intet økonomisk
mellemværende er med den afgivne forening.
4.4 Op- og nedrykning af spillere
4.4.1 Såfremt en reserve indsættes i en single, skal
vedkommende placeres efter styrke.
4.4.2 For en under kamp tilskadekommen spiller kan
reserve først indsættes i spillerens følgende kamp.
4.4.3 Ansat match, der ikke bliver spillet, hverken løser eller
binder en spiller.

4.5 Udviste spillere/deltagere
4.5.1 En spiller, der er udvist fra en kamp, må ikke benyttes
i nogen anden kamp, før turneringsledelsens afgørelse
foreligger.
4.5.2 En udvisning medfører mindst én match/kamp/dags
karantæne i den række forseelsen er begået.
4.6 Spillernes opførsel
4.6.1 For følgende forseelser på banen skal dommeren/
turneringslederen gribe ind og dømme straf efter pointstraffesystemet ( jfr. § 5.3):
4.6.2 Forhaling af spillets påbegyndelse med mere end 30
sekunder, efter at dommeren/turneringslederen har anmeldt
matchens start.
4.6.3 For ikke omgående at fortsætte spillet, når dommeren/
turneringslederen har anmeldt, at der er gået 30 sekunder
fra sidste point er afgjort, og at spillet skal fortsætte.
4.6.4 For ikke omgående at fortsætte spillet, når dommeren/
turneringslederen har meddelt, at tiden på 90 sekunder ved
sideskift er udløbet, forudsat spilleren 30 sekunder forinden
er anmodet om at komme på banen.
4.6.5 For uanstændig optræden, det være sig verbalt eller
ved gestikulationer.
4.6.6 For utilbørlig optræden ved:
At slå eller sparke ubehersket til bolde, som ikke er i spil.
Ubehersket at slå ketsjeren i banen, sparke til ketsjeren,
smide ketsjeren osv., uanset om det er udtryk for ærgrelse
over egne fejl, eller det sker i protest mod en dom.
Demonstrative handlinger over domsafgørelser eller over
for modstander, f.eks. ved demonstrative markeringer af
boldnedslag på egen såvel som modstanderens
banehalvdel. For hånlig eller fornærmende behandling af
funktionær, modstander, medspiller, tilskuer eller anden
person, hvad enten det skær verbalt eller fysisk.
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§5
Kampens afvikling
5.1 Generelt
5.1.1 Der spilles efter de internationale spillereglers nyeste
udgave.
5.1.2 Uanset § 5.1.1 kan Landsdelsforeningen også vælge at
lade kampene afvikle på fast tid eller forkortede sæt.
Sker dette, skal kamptiden tydeligt fremgå af turnerings-/
stævneplan.
5.1.3 Afvikles en kamp på fast tid ( jfr. § 5.1.2) skal det tydeligt
fremgå af turnerings-/stævneplan, hvordan den/de sidste
bolde skal tælles.
5.1.4 Afvikles en kamp med forkortede sæt ( jfr. § 5.1.2) skal
det tydeligt fremgå af turnerings-/stævneplan.
5.1.5 Det påhviler den forening, på hvis bane matchen skal
spilles, senest 14 dage i forvejen (evt. 14 dage før
spilleugens begyndelse) at kontakte modparten for at få
bekræftet/aftalt dag-tid-sted.
5.1.6 Den forening, på hvis bane matchen skal spilles, skal
sørge for, at bane-anlægget er i orden, så matchen kan
afvikles sportslig korrekt.
5.1.7 Hjemmeholdet sørger for bolde – minimum 6 gode
bolde pr. bane.
5.1.8 Hjemmeholdet møder med holdkort.
5.1.9 Overtrædelse af reglementet af én af parterne,
berettiger ikke nogen til at undlade at spille de ansatte
matcher/kampe.
5.2 Flytning af kampe
5.2.1 Udsættelse i det fastsatte program for matchens
afholdelse er tilladt uden henvendelse til
turneringsledelsen, dog skal deadline for afvikling af
turneringen overholdes.
5.3 Ledelse af kampene
5.3.1 Dommeren/turneringslederen dømmer point - straf
efter følgende skala jfr. § 4.7

Spillernes opførsel:
- 1. forseelse: Advarsel.
- 2. forseelse: Point-straf (næste point).
- 3. forseelse: Parti-straf ( det igangværende parti, eller hvis
forseelsen sker mellem 2 partier, det følgende parti).
- 4. forseelse: Udvisning.
5.3.2 Såfremt Landsdelsforeningen/turneringsledelsen ikke
beskikker dommere, påhviler det den arrangerende
forening at sørge for dommeren.
5.3.3 Kampene kan også afvikles uden beskikket dommer.
Den normale fremgangsmåde er så, at de to hold dømmer
kampene på skift, eller at hver spiller dømmer sin
banehalvdel af en kamp.
5.3.4 Det bør klart fremgå af turnerings/stævneplan under
hvilke betingelser kampene ledes.
5.4 Kampenes begyndelse
5.4.1 Spillerne er forpligtet til at spille næste kamp senest
10 minutter efter den foregående kamps ophør.
5.4.2 Såfremt et hold (en spiller) uden lovligt forfald ikke er
spilleklar ved det for matchen fastsatte tidspunkt, kan
modparten nedlægge påstand om at få matchen
vundet for sig.
5.5 Indberetning af resultat
5.5.1 Det påhviler det vindende hold, senest 2 dage efter
matchens afvikling, at indsende holdkort med resultater og
underskrift fra begge holdledere.
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§7
Protester
5.6 Indberetninger
5.6.1 Dommeren/turneringslederne skal inden 2 dage efter
en match/kamps afvikling indsende indberetning til
turneringsledelsen, hvis en spiller er blevet udvist fra en
kamp ( jfr. § 4.6).
5.7 Afbud
5.7.1 Afbud skal være modparten og turneringsledelsen i
hænde senest 2 dage før den fastsatte spilledag.
5.8 Udeblivelse
5.8.1 En fra en match udeblevet forening skal afholde alle
udgifter, som modstanderen, den arrangerende forening
samt dommeren evt. måtte have haft.
5.8.2 En forening kan ikke gøre krav på mere end de
faktiske rejseudgifter, beregnet efter billigste
befordringsmiddel for det foreskrevne antal spillere
+ 1 holdleder.
5.9 Udmeldelse/udtrækning
5.9.1 Udmeldelser af hold skal altid foretages skriftligt.
5.9.2 Udtrækning fritager ikke for de på
udtrækningstidspunktet skyldige erstatninger.
§6
Afgørelse af placering
6.1 Hold-/cupturnering
6.1.1 Spilles turneringen efter pointsystem, gives 1 point pr.
vunden kamp.
6.1.2 Hvis flere hold opnår samme antal point, er resultatet
af den eller de indbyrdes kampe afgørende. Kan det ikke
afgøre placeringen, er antallet af overskydende sæt
(partier) afgørende. I tilfælde, hvor der er flere end 2 hold,
gøres det op på samtlige kampe i puljen af overskydende
sæt (partier), som bliver afgørende for placeringen.
6.1.3 Hvis et hold helt udgår i løbet af turneringen,
medregnes ingen af dets matcher ved beregningen af
holdenes placering.
6.1.4 Det hold, der uden lovlig forfald er årsag til, at en
holdmatch ikke bliver spillet, kan ikke blive vinder af den
pågældende turnering – turneringsledelsens afgørelse.

7.1 Protesttidspunkt
7.1.1 Protest vedrørende bane eller arrangement af matcher
skal for at være gyldig meddeles dommeren/
turneringslederen/modparten før matchen.
7.1.2 Fornemmer holdlederen/anføreren for et hold, at
dommeren under en kamp har gjort urigtig anvendelse af
spillereglerne, skal han umiddelbart efter kendelsens
afsigelse på selve spillepladsen over for dommeren
(modparten) nedlægge protest, for at indsigelsen kan
komme i betragtning. Den pågældende forening må
derefter fremsende en skriftlig indberetning om sagen i 3
enslydende eksemplarer til turneringsledelsen.
7.2 Indsendelse af protest
7.2.1 Protester kan kun forventes behandlet, såfremt der er
indsendt til turneringsledelsen senest 4 dage efter
matchens afvikling. Herfra undtages dog protester
vedrørende aldersgrænser og ulovlige spillere.
7.2.2 Protester skal, for at kunne behandles, være ledsaget
af et depositum på kr. 300,-, der betales tilbage, såfremt
protesten tages til følge.
7.3 Behandling af appelmuligheder
7.3.1 Såfremt en forening ønsker at appellere en af
Landsdelsforeningen afsagt kendelse til DGI protestudvalg,
må sagen inden 14 dage efter kendelsens modtagelse
indsendes gennem den stedlige Landsdelsforening
ledsaget af et depositum, der tilbagebetales, såfremt
protesten tages til følge.
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§8
Dispensationer
8.1 Indsendelse
8.1.1 Ansøgningen om dispensation skal fremsendes skriftligt
til turneringsledelsen.
8.1.2 Der kan gives dispensation med hensyn til alder, dog
kan hold med dispensation ikke blive puljevindere.
8.1.3 Hvis en dispensation er ansøgt på et urigtigt grundlag,
skal den under alle omstændigheder annulleres fra det
øjeblik, det urigtige grundlag bliver erkendt af
turneringsledelsen.
8.1.4 Turneringsledelsen træffer dernæst afgørelse om,
hvilke konsekvenser det skal medføre for de implicerede
parter.
8.1.5 Turneringsledelsen er berettiget til at meddele
dispensationer alene på grundlag af ansøgningsblankettens
oplysninger.
§ 9 Turneringsledelsen
9.1 Opbygning og kompetence
9.1.1 Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende
turneringerne.
9.1.2 Turneringsledelsen har ret til at fastsætte eller ændre
spilletider og spillesteder samt træffe afgørelser, der er
nødvendige for turneringens gennemførelse.
9.1.3 Turneringsledelsen kan – efter indhentet dispensation
fra DGI’s tennisudvalg – indsætte lokale ændringer i
turneringsreglementet.

9.2 Ændring uden protest
9.2.1 Bliver turneringsledelsen bekendt med, at en dommer
under en kamp har gjort urigtig anvendelse af spilleregler,
der får direkte indflydelse på matchens resultat, og som på
grundlag af dommerens erklæring af turneringsledelsen
kendes urigtig, er denne berettiget til, uanset om der er
nedlagt protest mod dommerens kendelse, at træffe enhver
afgørelse, som i den anledning findes fornøden.
9.3 Sanktionsmuligheder
9.3.1 Overtrædelse af reglementet kan medføre:
-1. Irettesættelse
-2. Annullering af spillede matcher med fastsættelse af nye
-3. Fortabelse af matcher
-4. Bøde
-5. Karantæne som spiller og/leder
-6. Udelukkelse
9.3.2 Udelukkelse af en forening skal altid godkendes af
DGI’s protestudvalg.
9.4 Turneringsadministration
9.4.1 Landsdelsforeningen fastsætter selv hvorledes deres
turneringsadministration skal tilrettelægges.

Kontakt: DGI Tennis konsulent Jonathan Knudsen
Tlf. 50 86 01 03 eller på mail: jonathan.knudsen@dgi.dk

