
   
 

   

Finalestævne for Juniorholdturneringsstævnerne ude 2021 – 

Praktiske informationer 

 
Spillested 
Horsens Tennisklub - Kraghsvej 3, 8700 Horsens 

 

Medbring  
Tennisudstyr, udendørs tennisskov, drikkedunk, langebukser og trøje.  

 

Bespisning 
Det vil være muligt at købe drikkelse i form af kaffe/Te og sodavand. Det vil ikke være muligt at 

købe mad, det anbefales derfor at spillerne selv medbringer det mad, som skal indtages i løbet af 

dagen.  

 

Mødetidspunkt  
Alle hold bedes være omklædt og klar til at spille senest 30 minutter før fastsat spilletid. Dog kun 15. 

min før for de første kampe på dagene.  

 

Kampformat  
U12 pige, grøn bold, række 1 spiller et sæts kampe. De resterende hold spiller bedst af 3 sæt, med 

matchtiebreak i et evt. 3 sæt. Ved stillingen 6-6 spilles der tiebreak.  

I alle rækkerne spilles der med No let i serven. Så en serv der berører nettet, netkanten eller netbåndet 

er i spil. Rammer bolden efterfølgende det rigtige servefelt er serven god og spillet fortsætter. I double 

spilles med No-Ad scoring.  

Det er JTU’s Holdturnerings reglement der er gældende ved stævnet.   

 

Opvarmning  

Der er max 5 minutters opvarmning inden hver kamp. Husk at være klar til at gå på banen, når du 

bliver kaldt ud.  

 

Retningslinjer for kampene  
 Hver enkelt spiller er ansvarlig for at dømme alle bolde på sin banehalvdel 

 Alle ”out” eller ”fejl” kendelser skal foretages straks efter bolden træffer jorden, og skal være 

høje nok til at modstanderen kan høre det.  

 Hvis en spiller er i tvivl om en kendelse skal spilleren lade tvivlen komme modstanderen til 

gode.  

 Hvis en spiller er usikker på modstanderens kald, kan spilleren bede modstanderen om at vise 

mærket. Spilleren kan derefter gå ned på modstanderens banehalvdel for at se på mærket.  

 Hvis en spiller sletter et mærke på grus/visker det ud, afgiver spilleren automatisk pointet og 

modstanderen vinder som følge heraf pointet.  

 

 



   
 

   

 

 

 Hvis en spiller kalder en bold ude og efterfølgende erkender at bolden var god mister spilleren 

pointet (Proceduren er således på grus grundet det fysiske bevis som mærket efterlader på 

banen).  

 Et boldmærke kan blive inspiceret efter et vinderslag eller når spillet er stoppet (en returnering 

er tilladt før spilleren skal stoppe og bede om en boldmærke inspektion) 

 Hvis to spillere er uenige om et blodmærke (placering eller hvordan dette skal læses), skal der 

søges om hjælp til en afgørelse. Ved tvivlspørgsmål er det ikke forældrene, der skal dømme.  

 Spilleren der server skal kalde scoren i partiet før hver første serv. Dette skal være højt og 

tydeligt til at modstanderen kan høre det.  

 

Coaching og fairplay  
Under en kamp må der kun coaches i pauser ved sideskift og skal i givet fald foretages af den samme 

person under en hel kamp. Der må ikke coaches under en tiebreak og personen må ikke opholde sig 

på banen under kampen.  

JTU går ind for fairplay og alle er ansvarlige for at kampene afvikles på en god og ordentlig måde.  

 

Bolde  
Der spilles enten med HEAD TOUR XT DTF og HEAD T.I.P Green. Boldene leveres af Camilla 

Petersen inden kampstart. 

 

Turneringsleder  
Camilla Petersen  

Tlf. 22859992 

Mail: holdturnering@jtu.dk 

 

 

På gensyn til en god dag i Horsens  
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