Endringer i NTFs turneringsreglement 1.april 2020
Under følger vedleggene hvor det er gjort endringer fra 1.april 2020.

TURNERINGSREGLEMENT FOR NORGES TENNISFORBUND
Kommentert [LS1]: Oppdatert dato

Vedtatt på ordinært ting den 12.mai 1930 med senere endringer, senest 1.april 2020.

Vedlegg nr. 3 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs
bane, junior
Merknader
Kategori turnering
Klasser/spill
Ball og ballmerke
Hvilke aldersklasser er
turneringene åpen for

Kvalifisering?

Kampformat kvalifisering
Format for hovedturnering singel
utendørs bane
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Norgesmesterskap individuelt innendørs og utendørs bane,
junior
Gutter og jenter single, double og mixed double i
aldersklassene U14, U16 og U19.
Gule baller, NTF bestemmer ballmerke.
U14: Bare åpen for spillere i aldersklassen U14.
U16: Åpen for spillere i aldersklassene U14 og U16.
aldersklassen U16.
U19: Åpen for spillere i aldersklassene U14, U16 og U19.
aldersklassen U19.
Ja, tablå: 8 spillere fra kvalifiseringsturneringen går til
hovedturnering singel. 4 par fra kvalifiseringsturneringen
går til hovedturnering i double og mixed double.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
8 spillere fra kvalifiseringsturneringen
4 wildcards

Ballbytte i tredje sett i alle kamper i
hovedturneringene.
Se forøvrig vilkårene i § 4.
Gjelder både NM innendørs og NM utendørs bane.
En spiller kan bare delta i en aldersklasse for juniorer.
Utendørs og innendørs. Alle aldersklasser. Jenter og
gutter.

Kommentert [LS2]: Disse klassene er nå aldersbestemte

Kampformat singel utendørs
bane
Seeding (inkl. antall)

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
I henhold til vedlegg 1.

Format double og mixklasser
utendørs bane

16 tablå
10 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
4 par fra kvalifiseringsturneringen
2 wildcards
32 tablå
20 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
8 spillere fra kvalifiseringsturneringen
4 wild cards
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.
16 tablå
10 direkte kvalifiserte fra gjeldende rankingliste for den
aktuelle aldersklassen
4 par fra kvalifiseringsturneringen
2 wild cards
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref
§ 3.

Format for hovedturnering single
innendørs bane

Kampformat for hovedturnering
single innendørs bane
Format for hovedturnering
double og mixdouble innendørs
bane

Kampformat hovedturnering
double og mixdouble innedørs
bane
Startkontingent

Tablå ute single: kr. 450,-.
Tablå ute double: kr. 250,-.
Tablå inne single: kr. 500,Tablå inne double: kr. 250,-.
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Jenter og gutter alle aldersklasser.
Startkontingentene er makspriser.

Vedlegg nr. 5 Format og gjennomføringsregler for masters junior
Faste opplysninger

Merknader

Kategori turnering

Masters gutter og jenter u13, u14, u15 og u16.

Klasser/spill

Gutter og jenter single i aldersklassene u13, u14, u15 og u16.

Ball og ballmerke

Gule. Ballmerke bestemmes av NTF.

Hvilke spillere er
turneringen åpen for

Deltakelsen i Masters er begrenset til de åtte påmeldte spillerne i
hvert årstrinn med høyest ranking på NTFs «Race to Masters»
for juniorer samme måned turneringen arrangeres. Resterende
påmeldte spillere settes på reserveliste. Dersom en eller flere av
de fire best plasserte deltagerne i en klasse trekker seg etter at
klassen er trukket, men senest 24 timer før første kamp skal
spilles, tas reserve med og klassen trekkes om. Dersom spiller 58 trekker seg, settes en reserve direkte inn på dennes plass.
Dersom en spiller trekker seg etter at vedkommende har
påbegynt turneringen, tas reserve med og spiller de resterende
kampene. Dersom reserve ikke er tilgjengelig, strykes alle
kampene til spilleren som trekker seg.

Turneringsformat

Det spilles i to puljer à 4 spillere i hver aldersklasse. Det trekkes
mellom 1/2, 3/4, 5/6 og 7/8.
De to best plasserte i hver pulje etter de ovennevnte regler går til
sluttspill. I semifinalene møter vinneren av en pulje nr. 2 i den
andre puljen i aldersklassen.

Kampformat

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Seeding (inkl. antall)

Alle spillere seedes og trekkes inn puljene, jf. turneringsformat.
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Ballbytte i tredje sett i alle kamper.

Kommentert [LS3]: Ballbytte ikke lenger påkrevet i denne
turneringen

Poengberegning

Det gis to poeng for hver vunnet kamp. Rekkefølgen baseres på
antall poeng.
Dersom antall poeng er lik mellom to spillere avgjøres
rekkefølgen ved innbyrdes oppgjør.
Dersom antall poeng er likt for tre eller flere spillere vil følgende
avgjøre rekkefølgen;
1) Differansen mellom antall vunnet og tapte sett mot alle
spillerne i gruppen.
2) Dersom det etter (1) er likt mellom to spillere, vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
3) Differansen mellom antall vunnet og tapte game mot alle
spillerne i gruppen
4) Dersom det etter (3) er likt mellom to spillere vil rekkefølgen
avgjøres ved innbyrdes oppgjør.
5) Dersom det etter (3) fortsatt er likt mellom tre eller flere
spillere, vil rekkefølgen avgjøres ihht NTFs ranking for
gjeldende klasse
6) Dersom det etter (5) fortsatt er likt, avgjøres rekkefølgen ved
loddtrekning

Startkontingent
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Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal
vedkommendes resultater utelates fra beregningen over.
Singel: kr. 450/500,-

Startkontingentene er makspriser.

