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

TURNERINGSREGLEMENT FOR NORGES TENNISFORBUND
Vedtatt på ordinært ting den 12.mai 1930 med senere endringer, senest 1.januar 2019 2020.

§7

Kommentert [LS1]: Oppdatert

Kategorier turneringer og spill

Turneringer etter dette reglementet kan være individuelle turneringer og lagturneringer.
De individuelle turneringene deles inn i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.

Norgesmesterskap (NM).
Masters, landsturneringen, norgescup (NC), grand prix (GP) og seniorturneringer klasse A, B og C. Gold, Silver og Bronze.
Regionmesterskap (RM).
Øvrige turneringer. I aldersklassene U12 og U14 og U16 deles disse turneringene inn i underkategoriene race og challenge.

Individuelle turneringer kan omfatte følgende spill:
1.
2.
3.
4.
5.
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Herrer/gutter single
Damer/jenter single
Herrer/gutter double
Damer/jenter double
Mixed double

Kommentert [LS2]: Nytt navn på A/B/C-turneringene
Kommentert [LS3]: U16 deles ikke lenger inn i Race og
Challenge

§8

Aldersklasser

Individuelle turneringer skal gjennomføres med de aldersklasser som er definert i denne bestemmelsen. Med forbundsstyrets samtykke
kan det også arrangeres turneringer med andre aldersklasser.
Aldersklassene for juniorer er:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

U8 - spillere som fyller 7 eller 8 år i løpet av kalenderåret turneringen spilles.
U10 - spillere som fyller 9 eller 10 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U11 – spillere som fyller 11 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U12 - spillere som fyller 11 eller 12 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U13 – spillere som fyller 12 eller 13 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U14 - spillere som fyller 13 eller 14 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U15 – spillere som fyller 14 eller 15 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U16 - spillere som fyller 15 eller 16 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
U18 – spillere som fyller 16, 17 eller 18 år i løpet av det kalenderåret turrneringen spilles.
U19 - spillere som fyller 17, 18 eller 19 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.

Seniorklassen er åpen for alle spillere som har fylt 13 år. Aldersklassene for veteraner er:
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Over 35 - spillere som er fylt 35 år eller som fyller 35 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 40 - spillere som er fylt 40 år eller som fyller 40 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 45- spillere som er fylt 45 år eller som fyller 45 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 50 - spillere som er fylt 50 år eller som fyller 50 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 55 - spillere som er fylt 55 år eller som fyller 55 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 60 - spillere som er fylt 60 år eller som fyller 60 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 65 - spillere som er fylt 65 år eller som fyller 65 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 70 - spillere som er fylt 70 år eller som fyller 70 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.
Over 75 - spillere som er fylt 75 år eller som fyller 75 år i løpet av det kalenderåret turneringen spilles.

Kommentert [LS4]: U8 har ikke stått på terminlista på mange år

Kommentert [LS5]: Nye klasser U13, U15 og U18 som følge av
endring i Norges Cup-strukturen

§ 12

Invitasjon til turnering

Invitasjoner til turneringer skal inneholde følgende opplysninger:
a) Tid og sted for turneringen og klokkeslett for spillets begynnelse hver dag.
b) Hvilke spill turneringen omfatter.
c) Betingelser for deltakelse og eventuelle forbehold om å begrense deltakelsen.
d) Hvor mange og hva slags baner som skal anvendes.
e) Hvilket ballmerke som skal brukes.
f) Frist for påmelding.
g) Hvor og når trekning skal finne sted.
h) Antall sett som skal spilles og bestemmelser om tie-break, matchtiebreak eller no ad.
i) Om seeding eller plassering skal benyttes.
j) Navn på turneringsleder og navn på oppmann i turneringer hvor oppmann er påkrevd.
k) Når spillelisten vil foreligge.
l) Startkontingentens størrelse, hvordan og når den skal innbetales.
Disse opplysningene skal foreligge i Tournamentsoftware.
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Kommentert [LS6]: Mangelfull informasjon i
Tournamentsoftware i dag.

§ 16

Adgang til å delta i flere turneringer eller klasser samtidig

En spiller kan ikke delta i flere nasjonale turneringer med overlappende datoer.
Dersom en spiller er påmeldt i en nasjonal og en internasjonal turnering med overlappende datoer, er spilleren ansvarlig for å
gjennomføre begge turneringene. Dette gjelder også dersom sign-in, reise eller lignende medfører at spilleren ikke kan gjennomføre
turneringene selv om datoene ikke er overlappende.

Kommentert [LS7]: For å unngå tilfeller der spillere trekker seg
fra turnering selv om datoene ikke er overlappende.

En spiller kan delta i to klasser i samme periode dersom klassene spilles på samme sted. Dette gjelder likevel ikke for
norgesmesterskap junior, norgescuper eller dersom turneringsledelsen i andre turneringer finner å måtte nekte det av hensyn til
gjennomføring av turneringen.
Dersom spilleren trekker seg fra en av klassene etter at turneringen har startet, vil spilleren også trekkes fra videre spill i den andre
klassen hun eller han er påmeldt i.
Dersom en spiller i et puljespill ikke spiller alle kampene strykes alle kampene til vedkommende spiller og spilleren utelukkes fra
videre deltakelse i turneringen.

Kommentert [LS8]: Ikke spesifisert tidligere

Ved overtredelse av denne bestemmelsen kan NTF be disiplinærutvalget om å vurdere reaksjoner etter reglene i § 63.

§ 20

Klubbspredning

For å hindre at spillere fra samme klubb møtes i første runde, skal klubbspredning brukes i juniorklasser i turneringer i kategori 2, 3 og
4. alle turneringer arrangert etter NTFs reglement. Klubbspredning skal ikke brukes i sluttspill etter innledende puljespill.
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Kommentert [LS9]: Klubbspredning foreslås innført i alle
tuneringer, også NM.

DEL C. MASTERS OG LANDSTURNERING U12
§ 37

Masters

Hvert år skal det arrangeres en masterturnering for juniorer i aldersklassene U19, U16 og U14 U13, U14, U15 og U16 i løpet av
perioden fra og med 1. oktober til og med 31. desember. I hver av turneringene spilles det i klassene single gutter og single jenter.
Mastersturneringen skal gjennomføres med de formater og etter de gjennomføringsreglene som følger av vedlegg 5.

§ 45

Kommentert [LS10]: Masters U19 strykes pga liten deltakelse i
mange år. Isteden blir det Masters i hver enkel årsklasse 13-16 år. Se
vedlegg 5.

Norgesmesterskap i lagtennis

NTF skal hvert år arrangere norgesmesterskap i lagtennis utendørs for herrer og damer i perioden fra og med 15. mai 1.mai til og med
30. september. Mesterskapet deles opp i en forbundserie og en regionserie.

Kommentert [LS11]: Åpning for å begynne tidligere enn 15.mai
dersom dette er hensiktsmessig

Forbundsstyret kan bestemme at det i tillegg skal arrangeres norgesmesterskap i lagtennis innendørs i klassene herrer, damer, piker
U19 og gutter U19.
Forbundsstyret oppnevner en turneringsledelse og oppmann og divisjonskomité for norgesmesterskapene i lagtennis.

§ 46

Kommentert [LS12]: Det finnes ingen divisjonskomite pr i dag

Turneringsledelsen

Turneringsledelsen er ansvarlig for at mesterskapet gjennomføres i tråd med reglene i dette turneringsreglementet og leder
gjennomføringen av mesterskapet med plikter og rettigheter som vanlig for en turneringsledelse. Turneringsledelsen kan legge saker
frem for divisjonskomiteen til avgjørelse.
Divisjonskomiteen treffer avgjørelse i.h.t. turneringsreglementets bestemmelser og ellers når turneringslederen legger saken frem til
avgjørelse.
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Kommentert [LS13]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

§ 49

Vilkår for deltakelse og godkjenning av baner (hvilke klubber kan delta)

Enhver klubb som er tilsluttet NTF og som disponerer minst to baner med godkjent og ensartet dekke, har rett til å delta i
mesterskapet.
Følgende banedekker er godkjent; grus, fast dekke og teppe.
Klubber som har baner med ulike banedekker, må informere NTF hvilke banedekke de vil benytte i lagkampene. Klubbene kan ikke
skifte type banedekke i samme sesong. Divisjonskomiteen Turneringsledelsen kan dispensere fra disse kravene.

Kommentert [LS14]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

I elitedivisjonen skal kampene så langt som mulig gjennomføres på grusbaner.

§ 50

Antall lag

Hver klubb kan melde på/være representert med inntil 3 lag i hver klasse i forbundserien, og ubegrenset antall lag i regionserien. Ingen
klubb kan ha mer enn ett lag i elitedivisjonen.
En klubb som ikke har betalt ilagte bøter innen 1. november kan av divisjonskomiteen turneringsledelsen utelukkes fra neste års
mesterskap, og klubben kan ikke senere delta før ilagte bøter er betalt.

§ 53

Konsekvenser av å ikke møte til kamp (gi walkover) m.m.

Lag i forbundsserien som ikke møter til en lagkamp eller en enkeltkamp, kan utelukkes fra videre spill den sesongen. Laget rykker ned
en divisjon året etter. Alle lagets tidligere kamper den sesongen strykes.
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Kommentert [LS15]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

I lagkamper hvor utslagsmetoden benyttes anses lagkampen som ferdigspilt når et lag har oppnådd en uinntagelig ledelse. Påbegynte
enkeltkamper skal imidlertid fullføres.
Det utbetales ikke reise- eller overnattingsgodtgjørelse for reiser til tidligere lagkamper til lag som ikke møter til en lagkamp.
Dersom en spiller blir syk eller skadet under lagkampen slik at det ikke er forsvarlig å fortsette spill og laget av den grunn ikke kan
gjennomføre alle kampene, skal dette rapporteres til turneringsledelsen straks lagkampen er avsluttet.
I regionserien må et lag stille med minimum to spillere og gjennomføre minimum tre kamper, ellers regnes laget å ha tapt på
walkover. Dersom et lag i regionserien ikke møter til en lagkamp eller taper på walkover, regnes 6-0 som resultat av lagkampen, 1-0
som kampresultat, 2-0 som settresultat og 12-0 som gameresultat. Ved avbrutte kamper skal den spiller som kunne fullføre kampen
godskrives de resterende game og sett til kampen er vunnet med fulle sifre.
Divisjonskomiteen Turneringsledelsen kan gi bot på inntil kr. 3000,- til lag i regionserien som ikke møter til en lagkamp.
Dersom en spiller trekker seg i en kamp i forbundserien, kan divisjonskomiteen turneringsledelsen gi denne spilleren karantene i
påfølgende lagkamper.

§ 56

Kommentert [LS17]: Det er turrneringsledelsen som gir evt
karantene

Inhabilitet

Turneringsledelsen, medlemmer av divisjonskomiteen eller oppmannen kan ikke treffe avgjørelse i en sak dersom han eller hun er
inhabil. Han eller hun er inhabil dersom han eller hun:
1. Er part i saken
2. Er medlem av en klubb saken gjelder
3. Når det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet
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Kommentert [LS16]: Det er turneringsledelsen som evt gir
bøter

Kommentert [LS18]: Det finnes ingen divisjonskomite

§ 58

Reisefordelingsfond og reiserefusjon

NTF oppretter hvert år et reisefordelingsfond setter hvert år av en andel av startkontingentene til refusjon av reise- og
overnattingsutgifter for lag som reiser for å spille lagkamper i forbundserien og regionserien.
Ved fastsettelse av refusjon fra reisefordelingsfondet deles landet inn i to soner, en sone som omfatter Sør-Norge til og med
Trondheim kommune, og en sone nord for Trondheim kommune.
For flyreise over 500 km en vei innen samme sone, refunderes inntil kr. 5000.- pr. lag som spiller 4 singlekamper, og kr. 6000.- pr. lag
som spiller 5 singlekamper. For flyreise over 500 km til annen sone, refunderes inntil kr. 7500.- pr. lag som spiller 4 singlekamper, og
kr. 8500.- pr. lag som spiller 5 singlekamper.
Divisjonskomiteen Turneringsledelsen kan bestemme at det skal gis refusjon for utgifter til flyreiser under 500 km en vei, og til hvilke
satser.

Kommentert [LS19]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Ved bruk av bil til reiser over 150 km en vei, refunderes kr. 2.50 pr. km.
Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr. 1000 pr. lag pr. døgn dersom reisetiden er så lang at det ikke er rimelig å kreve fremog tilbakereise samme dag, eller overnatting anses nødvendig av andre grunner.
Det kan søkes om refusjon av reise- og overnattingsutgifter for inntil 6 spillere per lagkamp i elitedivisjonene og inntil 5 spillere per
lagkamp i øvrige divisjoner.
Refusjon av reise- og overnattingsutgifter gis til ett herrelag og ett damelag per klubb.
Krav om refusjon av reise- og overnattingsutgifter fremmes av klubben til NTF innen 15. oktober det året utgiftene er påløpt.
Overskudd i fondet ett år, overføres til neste års fond. Dersom det ett år ikke er tilstrekkelig midler i fondet til å dekke alle rettmessige
refusjonskrav, reduseres alle refusjonsutbetalingene med en prosentsats som er lik den prosentvise underdekningen i fondet av de
avsatte midlene.
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Kommentert [LS20]: Presisering. NTF har ikke et fond, men
fordeler refusjonen basert på startkontingentene

Vedlegg nr. 4 Format og gjennomføringsregler for landsturneringen U12
Faste opplysninger

Merknader

Kategori turnering

Landsturneringen U12 innendørs og utendørs bane

Klasser/spill

Gutter og jenter single og double og mixed double.

Ball og ballmerke

Grønn ball. Ballmerke bestemmes av NTF.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for
Kvalifisering?
Format for innledende spill
single
Format for sluttspill single

Bare åpen for spillere i aldersklassen u12.

Kampformat single

Nei.
Puljespill i innledende runder. Antall deltagere trekkes til puljer á 4 spillere, evt.
3, dersom antall påmeldte deltagere ikke er delelig med 4.
Tablå i A-sluttspill og bonusturnering.
Når puljene er ferdigspilt spilles det et vanlig tablå der de 2 beste i hver pulje
spiller i et A-tablå, mens de øvrige spiller i et bonustablå.
A-tablå, single: Puljevinnere trekkes mot puljetoere.
Bonusturnering. Sign in liste. Tablå. Antall påmeldte bestemmer størrelsen på
tablået.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Seeding (inkl. antall)

I henhold til vedlegg 1. Seeding gjøres av NTF.
Ingen seeding i bonusturnering.

Format double og mixklasser

I double og mixed double spilles det vanlig tablå.
I double og mixed double settes det opp en sign in liste for par som taper sin
første kamp. Tablå trekkes for påmeldte par.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Kampformat double og
mixklasser
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Så langt det lar seg gjøre, skal
det trekkes 4 i hver pulje.
Sluttspillet trekkes ikke før alle
puljekampene er ferdigspilt

A-sluttspill: Vinnerne av hver
pulje får den seeding i tablået
som puljens seedete spiller var
tildelt. Det betyr at dersom en
seedet spiller blir slått i
puljespillet vil vinneren av
puljen ta denne spillers seedete
plass i tablået.

Premiering
Poengberegning

Deltakerpremie.
Øvrig premiering bestemmes av arrangør.
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

Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal vedkommendes
resultater utelates fra beregningen over.
Ute:
kr. 450,-for singel og kr. 250,- for double.
Inne:
kr. 500,-for singel og kr. 250,- for double.
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Kommentert [LS21]: Ikke spesifisert tidligere

Startkontingentene er
makspriser.

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

Merknader

Kategori turnering

Masters gutter og jenter u14, u16 og u19 u13, u14, u15 og u16.

Kommentert [LS22]: Se § 37

Klasser/spill

Gutter og jenter single i aldersklassene u14, u16 og u19 u13,
u14, u15 og u16.

Kommentert [LS23]: Se § 37

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
hver aldersklasse hvert årstrinn med høyest ranking på NTFs
offisielle rankingliste «Race to Masters» for juniorer samme
måned turneringen arrangeres. Resterende påmeldte spillere
settes på reserveliste. rangert etter ranking.
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 5-8 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. Det spilles ikke om tredje og
fjerdeplass.

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 [LS24]: Se § 37
Kommentert [LS25]: Det er Race to Masters som bestemmer
hvem som kvalifiserer seg til Masters

Kommentert [LS26]: I enkelte tilfeller kan det spilles
bronsefinale

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

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

Startkontingentene er makspriser.

Vedlegg nr. 6 Formater og gjennomføringsregler for grand prix-turneringer (GP)
Merknader
Kategori turnering

Grand prix (GP) herrer og damer

Klasser/spill

Herrer og damer single og double. Deles inn i to kategorier:
Kategori 1: Prispenger minimum 25.000 NOK utendørs/20.000 NOK
innendørs.
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Kategori 2: Prispenger 15.000 NOK – 24.999 utendørs/10.000-19.999
NOK innendørs.
Ball og ballmerke

Gule baller. Ballmerke bestemmes av NTF.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for

Spillere som fyller 13 år det kalenderåret turneringen spilles og eldre
spillere.

Påmelding

Påmelding i tournamentsoftware og sign-in til turneringsleder klokka
15-17 onsdag før turneringsstart.

Kvalifisering?

Ja, for singleklassene.
Kval herrer single: 32 tablå, 4 wild cards.
Kval damer single: 16 tablå, 2 wild cards.

Det skal benyttes nye baller i alle kamper. Det
skal også være nye baller i tredje sett i
hovedturneringen i single.

I kvalifiseringen herrer single kan NTF og
arrangerende klubb tildele inntil 2 wildcard hver.
I kvalifiseringen damer single kan NTF og
arrangerende klubb tildele 1 wildcard hver.

Ingen kvalifisering i double.
Turneringsformat single
hovedturnering

Kampformat single,
hovedturnering og
kvalifisering
Seeding (inkl. antall)
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Herrer:
16 tablå
10 direkte,
2 wildcards
4 spillere fra kvalifiseringen

Damer:
8 tablå,
5 direkte,
1 wildcard
2 spillere fra kvalifiseringen.
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

I henhold til vedlegg 1.

I hovedturneringen herrer single kan arrangerende
klubb og NTF tildele 1 wildcard hver. I
hovedturneringen damer single kan arrangerende
klubb tildele 1 wildcard.

Turneringsformat double

Kampformat double
Trekning og spilleliste
Lucky loser

Startkontingent

Herrer:
8 tablå,
6 direkte
2 wildcard

I herrer double kan NTF og arrangerende klubb
tildele 1 wildcard hver.
I damer double kan arrangerende klubb tildele 1
wildcard.

Damer:
4 tablå
3 direkte
1 wildcard
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
Trekning foretas etter sign-in onsdag kl 17.
Spilleliste publiseres av arrangør onsdag mellom 20-22.
Ja, lucky loser-liste skal alltid legges frem slik at tapere i
kvalifiseringen kan skrive seg på. Høyest rangerte tapende spiller i
kvalfinalen får første ledige plass.
Tablå ute single: kr. 400,Tablå ute double: kr. 150,-.
Tablå inne single: kr. 500,Tablå ute double: kr. 150,-.

Startkontingentene er makspriser.

Vedlegg nr. 7 Formater og gjennomføringsregler for norgescup (NC) u13, u14, u15, u16 og u18
Faste opplysninger
Kategori turnering
Klasser/spill

Merknader
Norgescup u14, u16 og u19 u13, u14, u15, u16 og u18 innendørs og
utendørs bane
Gutter og jenter single og double. Bonusturnering.
Klassene deles opp i underklassene:
NC A, NC B, og NC C, NC D og NC E
Single:
Inntil 24 deltagere: Alle i NC A.
25-40 deltagere: 16 beste i NC A, resten i NC B.
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Kommentert [LS27]: Ny klasseinndeling I Norges Cup

Kommentert [LS28]: Ny klasseinndeling Norges Cup

Det skal legges opp til både single og double
dersom banekapasiteten tillater det.
Bonusturnering prioriteres foran double.

41-56 deltagere: 16 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C.
57-72 deltagere: 16 beste i NC A, 16 i NC B, 16 i NC C, resten i
NC D.
73 deltagere eller flere: 16 beste i NC A, 16 i NC B, 16 i NC C, 16 i
NC D, resten i NC E.

Kommentert [LS29]: Ny inndeling i flere nivåer for å gjøre
tablåene mindre og enklere å gjennomføre

41-64 deltagere 16 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C
65-80 deltagere 24 beste i A, 24 i NC B, resten i NC C
Over 80 deltagere 24 beste i A, 32 i NC B, resten i NC C
Double:
Inntil 12 par: Alle i NC A
13-20 par: 8 beste i NC A, resten i NC B
21 par eller flere: 8 beste i NC A, 8 i NC B, resten i NC C
Ball og ballmerke

Gule baller. Ballmerke bestemmes av NTF.

Hvilke aldersklasser er
turneringen åpen for

U13: Åpen for spillere i aldersklassen U13.
U14: Åpen for spillere i aldersklassen U14.
U15: Åpen for spillere i aldersklassen U15.
U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16.
U18: Åpen for spillere i aldersklassen U18.
U14: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U14.
Andre halvår (f.o.m. 1.juli) også åpen for spillere som fyller 12 år i
det kalenderåret turneringen spilles.
U16: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U16. Andre halvår (f.o.m. 1. juli) også åpen for
spillere som fyller 14 år i det kalenderåret turneringen spilles.
U19: Første halvår (t.o.m. 30. juni) kun åpen for spillere i
aldersklassen U19. Andre halvår (f.o.m. 1.juli) også åpen for
spillere i aldersklassen U16.
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Kommentert [LS30]: Ny aldersinndeling I Norges Cup

Kvalifisering

Nei

Turneringsformat single

Tablå

Kampformat single
hovedturnering
Turnerings- og kampformat
for bonusturnering
Seeding (inkl. antall)

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

Turnerings- og kampformat i
doubleklasser.

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

Wildcard

Det kan tildeles inntil 2 wild cards i NC A (med 16 spillere) som
begge fordeles av NTF, og inntil 4 wild cards i NC B, hvorav 2
fordeles av NTF og 2 fordeles av arrangerende klubb.
I de NC-turneringene der NC A består av 24 spillere kan det tildeles
inntil 4 wild cards, hvorav 3 fordeles av NTF og 1 fordeles av
arrangerende klubb.
Ute:
Single (tablå) kr. 400,Double (tablå) kr. 150,-.

Startkontingent:

Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.
Som i tabell i vedlegg 1.

Inne:
Single (tablå) kr. 500,-.
Double (tablå) kr. 150,-.
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Alle aldersklasser.
De som taper første kamp kan signe inn til
bonusturnering. Spillere som evt. vinner
første kamp på walkover og taper neste
kamp, kan delta i bonusturneringen, men får
kun rankingpoeng fra hovedturnering.

Double kan gjennomføres med forkortede
kamper. Det er turneringsleder som avgjør
spilleoppsettet.

Startkontingentene er makspriser. Satsene
gjelder alle aldersklassene. Bonusturneringer
i singel skal være inkludert i prisen. Kr. 50
per spiller til reisefordeling er også inkludert
i startkontingenten.

Vedlegg nr. 8 Formater og gjennomføringsregler for åpne turneringer i juniorklassene
Faste opplysninger

Merknader
Kommentert [LS31]: U8 står ikke på terminlista

Kategori turnering

Åpne turneringer i U8, U10, U11, U12, U14, U16 og U19.
Innendørs og utendørs bane.

Klasser/spill

Gutter single, double valgfritt og/eller jenter single, double
valgfritt

Hvilke klasser bestemmes av NTF ved tildeling av
turnering.

Ball og ballmerke

U10: Oransje ball.
U11: Grønn ball
U12 Race: Gul ball.
U12 Challenge: Grønn ball.
U12 Regionsturnering: Grønn ball.
U13 og eldre: Gul ball.
U14, U16 og U19: Gul ball

Ballmerke bestemmes av arrangør.

Kommentert [LS32]: Presisering

Hvilke aldersklasser er turneringen åpen for.
U10

U10 Porsche Cup: Åpen for spillere født i aldersklassen U10.

U11

Øvrige U10-turneringer: Åpen for spillere i aldersklassen U10
og yngre aldersklasser.
Åpen for spillere i aldersklassene U10 og U11.

U12

Race U12: I perioden 1. januar - 30. juni er turneringen åpen for
spillere som fyller 12 år det kalenderåret turneringen spilles. I
perioden 1. juli - 31. desember er turneringen åpen for alle
spillere i aldersklassen U12. Åpen for spillere i aldersklassen
U12.
Challenge U12: Åpen for spillere i aldersklassen U12.
Regionturneringer U12: Bestemmes av hver enkelt region, men
ikke for spillere yngre enn 9 år.
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Kommentert [LS33]: Race U12 åpen også for 11-åringer
1.halvår

U14

Race U14: Åpen for spillere i aldersklassen U14 og spillere som
fyller 12 år det kalenderåret turneringen spilles.
Challenge U14: Åpen for spillere i aldersklassen u14 gutter med
rating lavere enn 6.50 og u14 jenter med rating lavere enn 5.50.

U16

Regionmesterskap U14: Bestemmes av hver enkelt region.
Race U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16 og spillere som
fyller 14 år det kalenderåret turneringen spilles.
Challenge U16: Åpen for spillere i aldersklassen U16 gutter med
rating lavere enn 7.50 og u16 jenter med rating lavere enn 6.00.
Åpen U16: Etter avtale med NTF.

U19

Turneringsformat single

Regionmesterskap U16: Bestemmes av hver enkelt region.
Åpen U19: Åpen for spillere i aldersklassene U16 og U19.
Etter avtale med NTF.

Regionmesterskap U14, U16 og U19: Spillere som
eventuelt spiller en klasse opp får kun rankingpoeng
tilsvarende den klassen man tilhører.

Regionmesterskap U19: Bestemmes av hver enkelt region.
U 10: Midibaner. Alle skal spille minimum 4 x 1 sett.
U11: Pulje med sluttspill og sign-in bonus.
U12 og U14 og U16 race: Tablå med sign-in bonus.
U12 og U14 og U16 challenge: Pulje med sluttspill og sign-in
bonus.
U16 Etter avtale med NTF
U19: Etter avtale med NTF.

Turneringsformat double

Valgfritt

Kampformat single

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

Kampformat double

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

Seeding (inkl. antall)

I aldersklassene U14, U16 og U19 i henhold til vedlegg 1.

Premiering

Deltakerpremie i turneringer i aldersklassene U10, U11 og U12.
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Kommentert [LS34]: Race og Challenge U16 er tatt vekk

Kommentert [LS35]: Det gis ikke rankingpoeng for RM

Kommentert [LS36]: Ikke presisert tidligere

Kommentert [LS37]: Race og Challenge U16 er tatt vekk
Kommentert [LS38]: Formatet vil varierere fra turnering til
turnering

Iht til barneidrettsbestemmelsene

I øvrige turneringer bestemmer arrangør premieringen.
Poengberegning ved
puljespill

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

Startkontingenter

Dersom en spiller trekker seg før puljespillet er ferdigspilt skal
vedkommendes resultater utelates fra beregningen over.
U10
Puljespill ute singel: kr. 300,Pulje ute double kl. 100,-.
Puljespill inne singel: kr. 400,Pulje inne double: kr. 100,-.
U11, U12, U14, U16 og U19:
Puljespill ute singel: kr. 350,Pulje ute double: kr. 100,-.
Puljespill inne singel: kr. 500,-
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Kommentert [LS39]: Ikke spesifisert tidligere

Startkontingentene er makspriser.

Pulje inne double: kr. 150,-.
Tablå ute singel: kr. 300,Tablå ute double kr. 100,-.
Tablå inne singel: kr. 400,Tablå inne double: kr. 150,-.

Vedlegg nr. 9 Formater og gjennomføringsregler for åpne turneringer i seniorklassene
Faste opplysninger
Kategori turnering

Klasser/spill

Ball og ballmerke

Merknader
Åpne turneringer klasse A, B og C. Gold, Silver og Bronze
Regionmesterskap.
Innendørs og utendørs bane.
Herrer single, double (valgfritt)
Damer single, double (valgfritt)
Mixed double (valgfritt)
Gule baller.

Kommentert [LS40]: Nytt navn på A/B/C turneringene

Hvilke klasser bestemmes av NTF ved tildeling av
turnering.

Ballmerke bestemmes av arrangør.

Hvilke spillere er turneringen åpen for.
Klasse A single

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre spillere.

Klasse B single

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 50 for herrer og 10 for damer. rating lavere
enn 10.00 for herrer og 8.00 for damer.

Klasse C single

Åpen for spillere som fyller 15 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 100 for herrer og 25 for damer. rating
lavere enn 8.00 for herrer og 5.00 for damer.

Klasse A double

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre.

Klasse B double

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre med
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Kommentert [LS41]: Presisering

Utenlandske spillere kan delta i alle klasser.
Kommentert [LS42]: Presisering

ranking dårligere enn 25 for herrer og 10 for damer. rating lavere
enn 10.00 for herrer og 8.00 for damer.
Klasse C double

Åpen for spillere som fyller 15 år i kalenderåret og eldre og med
ranking dårligere enn 50 for herrer og 25 for damer. rating lavere
enn 8.00 for herrer og 5.00 for damer.

Regionmesterskap

Åpen for spillere som fyller 13 år i kalenderåret og eldre.

Turneringsformat single

Tablå. Pulje ved lav deltagelse

Turneringsformat double
Kampformat single

Tablå. Pulje ved lav deltagelse
Kampformatet skal være i tråd med NTFs spilleregler, ref § 3.

Kampformat double

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

Seeding (inkl. antall)

I henhold til vedlegg 1.

Premiering

Avgjøres av arrangør

Startkontingenter

Ute:
Single (tablå) kr. 400. Double (tablå) kr. 150.

Kommentert [LS43]: Presisering

Utenlandske spillere kan delta i alle klasser
Kommentert [LS44]: Presisering

Inkl. bonusturnering single.
Startkontingentene er makspriser.

Inne:
Single (tablå) kr. 500. Double (tablå) kr. 150.

Vedlegg nr. 10 Format og gjennomføringsregler for norgesmesterskap i lagtennis
Fast opplysninger
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Merknader

Kategori turnering

Norgesmesterskap i lagtennis

Klasser/spill

Forbundserien og regionserien.

Påmelding og påmeldingsfrist

Påmelding skjer til NTF. Fristen er 1. november. Alle lag
som har deltatt i årets mesterskap anses som påmeldt til
neste års mesterskap med mindre klubben har trukket laget
innen 1. november.
Divisjonskomiteen Turneringsledelsen fastsetter og
fordeler ballmerker.

Ball og ballmerke

Oppsett av divisjoner og
avdelinger

Fordeling av lag til ulike avdelinger trekkes på bakgrunn
av siste års resultat.

Herrer og damer.

Alle kamper skal begynne med nye baller.
I elitedivisjonen skal det brukes nye baller i tredje sett i
alle singelkamper.
Oppsettet av divisjoner og avdelinger skal sendes
klubbene senest 1. februar i mesterskapsåret.
Dersom en klubb er representert med flere enn ett lag i
1.divisjon eller 2.divisjon for herrer eller 1.divisjon for
damer skal lagene imidlertid plasseres i forskjellige
avdelinger så langt som mulig. Når en klubb ellers er
representert med to eller flere lag i samme divisjon
eller avdeling, skal kampprogrammet settes opp slik at
disse to lagene møtes i sin første kamp.
Turneringsledelsen kan også justere oppsettet av
geografiske hensyn.

Lagseriens format

Format for enkeltkampene

Elitedivisjonen spilles som enkel serie. De fire beste går til
semifinale. Nr 1 møter nr 4 og nr 2 møter nr 3. Nr 1 og 2
har hjemmekamp. Vinnerne av disse kampene spiller
finale og vinneren her blir norgesmester for lag. Lag nr 7
og 8 rykker ned.
Øvrige divisjoner spilles som avdelingsvise enkeltserier.
I single spilles det best av tre sett, med tiebreak på 6-6 i
alle sett.
I doublekampene spilles to sett med tiebreak på 6-6 og no
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Kampene spilles i den rekkefølge som er gitt ved
nominering av lagkampen. Førstedoublen skal spilles
først, deretter andre doublen. Etter doublene spilles
førstesingelen, deretter andresingel osv.

Kommentert [LS45]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Tidspunkt for kampstart

Nominering av spillere for
klubber med lag i forbundserien

ad. Matchtiebreak som evt. tredje sett. Matchtiebreaket
spiller først til 10, må vinne med to poeng.
Elitedivisjonene: Lagkampene skal starte kl. 12.00 på
helge- eller helligdager. På hverdager skal lagkampen
starte kl. 16.00 dersom kampen skal spilles på fire baner
og kl. 17.00 dersom kampen skal spilles på fem baner.
Øvrige divisjoner: Lagkampene skal starte kl. 12.00 på
helge- og helligdager og kl. 17.00 på hverdager.
Klubber som har lag i forbundserien eller i både
forbundserien og regionserien skal nominere sine
lagspillere etter spillerstyrke til NTF innen 10. mai. 1.mai
Nominasjonen skal godkjennes av NTF. Oppmannen kan
forlange oppstillingen endret, dersom den er åpenbart
urimelig. En godkjent nominasjonsliste kan ikke endres
uten turneringslederes godkjennelse.

Lagoppstilling for klubber uten
lag i forbundserien.
Bruk av nominerte spillere

Det skal gjøres en egen nominering for double der
spillerne rangeres enkeltvis etter spillerstyrke i double.
Klubber med ett lag skal nominere minst åtte spillere.
Klubber med to lag skal nominere minst 16 spillere.
Klubber med tre lag skal nominere minst 24 spillere.
Klubber med fire lag skal nominere minst 32 spillere.
NTF kan gi dispensasjon fra kravene om minimum antall
nominerte spillere.
Klubber som ikke har lag i forbundserien skal rangere sine
spillerne etter spillerstyrke ved mesterskapets start.
Ingen spiller kan spille flere enn sju lagkamper i
forbundserien. I eliteserien kan spilleren i tillegg spille
semifinale og finale.
I regionserien kan spilleren spille det antall lagkamper hun
eller han har i den avdeling de er oppsatt.
Kvalifiseringskamper ikke medregnet.
Klubber som har lag i elitedivisjon:
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Kommentert [LS46]: Ref § 45. Det er også ønskelig med
tidligere frist da det vil gjøre planleggingen av reiser for klubber med
flere lag enklere og billigere.

Alle nominerte spillere kan spille lagkamp for klubbens
førstelag. For andrelaget kan bare spillere som er nominert
som nummer seks eller lavere spille lagkamp. For
tredjelaget kan bare spillere som er nominert som nummer
10 eller lavere spille lagkamp.

Stryking av nominerte spillere

Oppsett av doublepar

Klubber uten lag i elitedivisjon:
Alle nominerte spillere kan spille lagkamp for klubbens
førstelag. For andrelaget kan bare spillere som er nominert
som nummer fem eller lavere spille lagkamp. For
tredjelaget kan bare spillere som er nominert som nummer
ni eller lavere spille lagkamp.
En nominert spiller som ikke har deltatt på noen av de fire
første lagkampene på det laget han eller hun tilhører,
strykes fra nominasjonslisten. De nominerte spillerne som
er lavere rangert, rykker en plass opp.
En spiller som er strøket fra nomineringslisten, kan ikke
brukes senere i samme sesong uten godkjenning fra
turneringsledelsen.
Forbundserien:
Det paret med den laveste sum av nominerte spillere
spiller førstedouble. Ved lik sum skal det paret som har
best nominerte spiller spille førstedouble.
Regionserien:
Parene settes opp slik at førstedouble styrkemessig er
bedre enn annendouble.

Poengberegning
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Ved oppsett av doublepar i avgjørende matchtiebreak
velger lagene selv to spillere blant spillerne som har deltatt
i lagkampens øvrige kamper.
Seier i hver enkelt singel- og doublekamp i lagkampen gir
ett poeng. Dersom stillingen er lik (3-3) etter de ordinære
kampene, spilles ett matchtiebreak i double. Vinner av
matchtiebreaket får ett poeng.
I elitedivisjonene får det laget som vinner lagkampen to

Kamper der spiller trekker seg regnes ikke som en spilt
lagkamp for denne spilleren.
Dersom en spiller trekker seg i en kamp i
forbundserien, kan divisjonskomiteen
turneringsledelsen gi denne spilleren karantene i
påfølgende lagkamper.

Kommentert [LS47]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Konsekvenser av å benytte spiller
som ikke er spilleberettiget eller
å ikke stille med fullt lag

Divisjons- og avdelingsresultat

Opprykk og nedrykk
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poeng. I øvrige divisjoner får lag som vinner etter
ordinære kamper tre poeng. Lag som vinner etter
matchtiebreak får to poeng. Lag som taper etter
matchtiebreak får ett poeng.
Dersom det i en lagkamp benyttes en eller flere spillere
som ikke er spilleberettiget, jf. reglene i §§ 4, 5 og dette
vedlegget, eller er oppsatt på feil plass i lagoppstillingen,
vil laget tape denne spillerens kamp.
Dersom et lag i regionserien ikke stiller med fullt lag,
rykker spillere og par opp slik at det først gis walkover på
plass nr. 4 i single og nr. 2 i double.
Det lag som har flest poeng når alle lagkamper i
divisjonen eller avdelingen er avgjort, vinner divisjonen
eller avdelingen. Dersom flere lag har like mange poeng,
kåres vinneren ut fra følgende i prioritert rekkefølge;
Differansen mellom antall vunnet og tapte individuelle
kamper i alle lagkamper.
Differansen mellom antall vunnet og tapte sett i alle
individuelle kamper.
Differansen mellom antall vunnet og tapte games i alle
individuelle kamper.
Innbyrdes oppgjør mellom to lag.
Loddtrekning.
Herreklassen:
Lag nr 7 og 8 i elitedivisjonen rykker ned.
Vinnerne av de to avdelingene i 1. divisjon, rykker opp til
elitedivisjonen. De to siste lagene i hver avdeling i 1.
divisjon rykker ned til 2. divisjon.
De to beste lagene i hver avdeling i 2. divisjon rykker opp
til 1. divisjon. De tre siste lagene i hver avdeling i 2.
divisjon rykker ned til 3. divisjon.
Seks lag i 3. divisjon rykker opp til 2.divisjon.
Eliteserien: Nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp. Nr 2 og 3
beholder plassen. Nr 4-7 rykker ned til nye 2.divisjon. Nr
8 rykker ned til nye 3.divisjon.

Dersom antall påmeldte lag gjør det nødvendig,
fastsetter divisjonskomiteen turneringsledelsen hvert år
utfyllende regler for opprykk og nedrykk fra og til
regionserien og mellom divisjoner i regionserien.
Regionserien, herunder internt i Regionserien,
fastsetter divisjonskomiteen turneringsledelsen
opprykksregler og nedrykksregler før mesterskapets
start, basert på antall påmeldte lag og fordeling av
disse mellom divisjoner og avdelinger.
Dersom resultater fra ordinære lagkamper ikke passer
med oppsettet, fastsetter divisjonskomiteen
turneringsledelsen nødvendige kvalifikasjonskamper.
Dersom et eller flere lag trekker seg fra turneringen før

Kommentert [LS50]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS51]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS52]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

2.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp til nye
1.divisjon. Nr 2-5 rykker ned til nye 3.divisjon. Nr 6-8
rykker ned til nye 4.divisjon.
3.divisjon: 6 lag rykker opp til nye 3.divisjon.

Startkontingent
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Dameklassen:
Lag nr 7 og 8 i elitedivisjonen rykker ned.
Vinnerne av de to avdelingene i 1. divisjon, rykker opp til
elitedivisjonen. De to siste lagene i hver avdeling i 1.
divisjon rykker ned til 2. divisjon.
Fire lag i 2. divisjon rykker opp til 1.divisjon.
Eliteserien: Nr 7 og 8 rykker ned.
1.divisjon: Avdelingsvinnerne rykker opp. Nr 2-4 beholder
plassen. Nr 5 og 6 rykker ned til nye 2.divisjon. Nr 7 og 8
rykker ned til nye 3.divisjon.
2.divisjon: 4 lag rykker opp til nye 2.divisjon.
Fastsettes av NTF

neste sesong, avgjør divisjonskomiteen
turneringsledelsen om det skal fylles på med lag fra
lavere divisjoner, eventuelt etter nødvendig
kvalifiseringsspill.

Kommentert [LS53]: Det finnes ingen divisjonskomite og
beslutninger blir tatt av turneringsledelsen

Kommentert [LS48]: Korrigering iht høringsutkastet
15.november
Kommentert [LS49]: Nye regler for opprykk og nedrykk som
følge av omlegging av serien, ref vedtak på Tennistinget 2019

