
 

 

Spilleregler for MOTIONIST turneringen 2017 

Afvikling af kampene: 

  

1.1) Kampene afvikles i udendørs-sæsonen 2017 efter den 
turneringsplan, der opsættes i klubhuset. 

  
1.2) Sidste spilledag er fredag den 22 september 2017, 
hvorefter turneringsplanen nedtages, og det samlede resultat 
opgøres. 
  
1.3) Parterne aftaler og reserverer selv spilletid. Der spilles med 
egne bolde. 
  
1.4) Der spilles 1 bane-time pr. singlekamp og 2 bane-timer pr. 
doublekamp. Hvis banen er ledig den efterfølgende time, kan 
parterne aftale forlænget spilletid. 
  
1.5) Alle kampe afvikles ved at spille normale partier med 
skiftende serveret. 
  
1.6) I singlekampene spilles max. 12 partier, og i doublekampene 
2 normale sæt med tiebrek ved 6-6 samt et evt. match tie break 
til 10 som 3. sæt. 
  
1.7) Efter kampen noteres resultatet straks på turneringsplanen. 

 

 

Pointgivning single kampe: 

  

2.1) Der gives 1 point for et vundet parti. 

  

2.2) I tilfælde af pointlighed prioriteres indbyrdes kamp, flest spillede kampe, 

herefter færrest tabte partier, og til slut lodtrækning. Såfremt en spiller vinder 

ALLE kampe i planen, er man automatisk vinder af rækken, uanset om der er 

andre med flere point. 

 



 

  

2.3) Såfremt en spiller ikke møder frem til aftalt tid til en spilbar bane, er den 

fremmødte part berettiget til en ”spillet kamp” med resultatet 12-0. Den 

fremmødte part kan dog tilbyde, at kampen spilles senere, hvor resultatet herfra er 

gældende. 

  

2.4) Hvis en spiller udgår af turneringen (uanset årsag), medregnes de spillede 

kampe. 

 

2.5) Hvis en finalekamp ender lige spilles en tie-break til 7 (man skal vinde med 

mindst 2 point).  

  

Pointgivning double kampe: 

  

3.1) Placering afgøres efter: flest vundne kampe, indbyrdes kamp, flest spillede 

kampe, flest vundne sæt, flest vundne partier, lodtrækning. 

  

3.2) Såfremt et par ikke møder frem til aftalt tid til en spilbar bane, er den 

fremmødte part berettiget til en ”spillet kamp” med resultatet 6-0 6-0. Den 

fremmødte part kan dog tilbyde, at kampen spilles senere, hvor resultatet herfra er 

gældende. 

  

3.3) Hvis et par udgår af turneringen (uanset årsag), medregnes de spillede kampe. 

 

Præmier: 

 

4.1) Der vil være præmie til nummer 1 og 2 i hver gruppe. 

 

4.2) Hvis man spiller alle sine kampe, deltager man i lodtrækning om ekstra 

præmier, for at kunne deltage i lodtrækningen skal man være til stede ved 

afslutningsfesten i klubben.  

 

4.3) Præmieoverrækkelsen vil finde sted ved afslutningsfesten. Præmier, der ikke 

er afhentet senest 14 dage efter standerstrygning, tilfalder motionistudvalget. 

 

 
5.1) Tvister i forbindelse med denne turnering afgøres af motionistudvalget. 

 
 


