Kvik Guide til
Holdturneringsansvarlige/Holdkaptajner
JTU’s Holdturnering – 2019 udendørs
Hjemmehold
 Kontakt ALTID modstanderhold og bekræft aftale om kamptidspunkt senest 5 dage før









holdkampen – sørg evt. For at udveksle mobilnumre, så I kan kontakte hinanden på
matchdag om nødvendigt
Sørg for reservation af baner – typisk baner til opvarmning ½-1 time før kampene starter
Sørg for at være i klubben i god tid
Sørg for at have bolde klar til kampen – HEAD TOUR DTF eller HEAD DAVIS CUP bolde
Udskriv blankt resultatkort til brug for notering af resultater i dagens løb
Sørg for rimelig forplejning til kampen (mad, drikke) til begge hold + holdleder
Udfyld resultatkort i dagens løb med alle navne, resultater og licensnumre (hvis spillere har
dette er de selv ansvarlige for at oplyse det)
Indtast resultat senest dagen efter matchen på nedenstående link (det tager kun 5 minutter,
MEN ER MEGET VIGTIGT) – se separat manual til dette på www.jtu.dk under ”Holdturnerings
reglementer, regler og manualer”. https://dtf.tournamentsoftware.com/Home
I rækker hvor der spilles efter indtastet rangliste (alle jyllandsserie rækker) – medbring
klubranglister så evt. tvivlspørgsmål kan afklares på stedet

Udehold
 Hvis man ikke har hørt fra hjemmehold senest 3 dage før, kontaktes moderstanderhold altid!
 Medbring evt. ”holdkort” med navne på spillere, licensnumre, etc.
 Sørg for at ankomme i god tid inden matchstart
 Sørg for at hjemmeholdets leder får noteret ALLE licensnumre på de af jeres spillere, der har
dette
 Medbring altid godt humør ☺

Begge hold
 Som udgangspunkt er der efter indledende opvarmning afsat 5 minutter til opvarmning på
banen inden hver kamp
 Hvis kamp udsættes skal den afvikles inden en kommende spillerunde og information og
udsættelse sendes til holdturnering@jtu.dk
 Spørgsmål til matchformat, indberetning af resultater, etc. – kontakt holdturnering@jtu.dk
 Alle nødvendige dokumenter (resultatkort, vejledning, praktiske oplysninger, etc.) vil være
at finde på www.jtu.dk under ”Holdturnering Udendørs eller ”Holdturnerings reglementer,
regler og manualer”

Med venlig hilsen
Jyllands Tennis Union, Holdturneringsudvalget

