KM-VECKAN
9-15 Augusti 2021

Nu är det tid att anmäla sig till årets tennisfest i Bjärred med
After Tennis onsdagen den 11/8 och Kräftskiva lördagen 14/8!
Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan till KM-Veckan, klicka här ANMÄLAN
Anmälan senast söndag 1/8

KM-VECKAN

Matchtider nns vid utebanorna och kommer även nnas digitalt senast fredag 6/8

Avgift

Vuxna betalar 100 kr per klass, Dubbelklasserna 150 kr/par
Juniorer betalar 50 kr per klass
Startavgiften betalas på plats via Swish vid första matchen

Tävlingsregler

Minimum 8 st i varje klass annars poolspel, 3-5 deltagare en grupp, 6-7 deltagare två grupper med en nal mellan gruppvinnarna
Övriga klasser spelas i bästa av 3 set. Vid 40-40 avgörs gamet med avgörande boll (sk. No-ad)
Vid avgörande set spelas super tie-break till 10 poäng, måste vinna med 2 poängs marginal
I klasserna, träracketklassen, tennisskolan och vuxentränings gruppen spelas poolspel
Poolspel spelas bäst av 3 set i super tie-break format
* Med reservation för ändringar i klasser, vid för få anmälningar slår vi ihop klasser
Deltagare får max deltaga i 4 klasser
Domare och ledarledd hjälp vid behov i klasserna tennisskolan

Prisbord

Pokaler och na priser i samtliga klasser
I Herr och Damsingel A klasserna går hela anmälningsavgiften till presentkort hos Racketshopen i Malmö
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KM-VECKAN
9-15 Augusti 2021

Klasser
Damsingel A

För dig som tävlingsspelar regelbundet eller har tävlat som junior/senior

Herrsingel A

För dig som tävlingsspelar regelbundet eller har tävlat som junior/senior

Damsingel Motion

För dig som gillar match, spelar kanske seriespel eller i någon internliga

Herrsingel Motion

För dig som gillar match, spelar kanske seriespel eller i någon internliga

Veteransingel herrar f. 1961 el. tidigare

NYTT FÖR 2021!
TRÄRACKET KLASSEN
Spelas onsdagen 11/8 och avslutas
med AFTER TENNIS och kylda drycker.
Vit klädsel obligatorisk och pris till bäst
klädda kvinna och man.

För dig som gillar matchspel och är 60 år eller äldre

Veteransingel damer f. 1961 el. tidigare
För dig som gillar matchspel och är 60 år eller äldre

Flickor f. 2006-2008

För dig som tränar i tävlingsgruppen

Herr och damklasser
Poolspel Super tie-break

Pojkar f. 2006-2008

För dig som tränar i tävlingsgruppen

Flickor f. 2009-2011

För dig som tränar i tävlingsgruppen

Pojkar f. 2009-2011

För dig som tränar i tävlingsgruppen

Tennisskolan f. 2010-2012

För dig som tränar i tennisskolan och vill testa matchspel, blandad klass ickor/pojkar (Poolspel tiebreak)

Tennisskolan f. 2007-2009

För dig som tränar i tennisskolan och vill testa matchspel, blandad klass ickor/pojkar (Poolspel tiebreak)

Vuxentränings gruppen

För dig som tränar i vår vuxenträning och vill testa matchspel, blandad klass damer/herrar (Poolspel tiebreak)

Träracket klassen med After Tennis

Matcherna spelas med träracket och vit klädsel, träracket nns att låna. Dam och herrklass

Damdubbel

Både för dig som tävlingsspelar regelbundet eller för dig som motionsspelar med lite matcher

Herrdubbel

Både för dig som tävlingsspelar regelbundet eller för dig som motionsspelar med lite matcher

Juniordubbel handicap f. 2006-2011
Spelas med handicapsystem utifrån lagens spelstyrka

Generations dubbel

Mamma/dotter, Pappa/son, Morfar el Mormor/barnbarn etc. Välj själv, laget ska bestå av 2 generationer

Mixed dubbel

Laget ska bestå av en kvinna och en man alt icka/pojke. Mixed!
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