Gjennomføring av Norges Cup
Disse turneringene rangeres høyt og krever et godt arrangement. Det skal legges opp til
både single og double dersom banekapasiteten tillater det. Bonusturnering prioriteres foran
double. Double kan gjennomføres med forkortede kamper.
NC-turneringene deles opp i forskjellige nivåer avhengig av deltagerantallet. Klassene deles
opp på følgende måte:
Single
Inntil 24 deltagere
25-40 deltagere
41-56 deltagere
57-72 deltagere
73 deltagere eller flere
Double
Inntil 12 par
13-20 par
21 par eller flere

Alle i NC A
16 beste i NC A, resten i NC B
16 beste i NC A, 16 i NC B, resten i NC C
16 beste i NC A, 16 i NC B, 16 i NC C, resten i NC D
16 beste i NC A, 16 i NC B, 16 i NC C, 16 i NC D, resten i NC E

Alle i NC A
8 beste i NC A, resten i NC B
8 beste i NC A, 8 i NC B, resten i NC C

Klasseinndeling og seeding gjøres etter gjeldende UTR.
Aldersbestemte turneringer
Norges Cup-turneringene arrangeres slik:
Norges Cup U13: Åpen for spillere 12-13 år
Norges Cup U14: Åpen for spillere 13-14 år
Norges Cup U15: Åpen for spillere 14-15 år
Norges Cup U16: Åpen for spillere 15-16 år
Norges Cup U18: Åpen for spillere 16-18 år
Format og bonusturnering
Norges Cup U13, U14 og U15 skal spilles best av tre sett med matchtiebreak som
avgjørende sett.
Norges Cup U16 og U18 skal spilles best av tre fulle sett.
Det skal være sign-in til bonusturnering, som også gir poeng. Formatet i bonusturneringen
kan arrangør selv bestemme ut fra deltagelse og kapasitet, men det skal minimum være tre
«Short Sets» (Fast-4). Merk at ingen kamper skal starte på 2-2 da dette vil gi feil utslag i
forhold til UTR.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de som taper første kamp som kan signe in til
bonusturnering. Unntaket er dersom en spiller vinner første kamp på walk over og deretter
taper neste kamp. I dette tilfellet kan spilleren delta i bonusturneringen, men får da kun
«Race to Masters» poeng fra hovedturneringen.
Bonusturneringer skal ikke slås sammen med mindre det kun er en påmeldt spiller. Dersom
det kun er en spiller påmeldt i en bonusklasse kan spilleren delta i en annen bonusklasse.
Masters
Masters arrangeres i årskullene 13-16 år, dvs Masters U13, Masters U14, Masters U15 og
Masters U16. Det arrangeres ikke Masters i U18-klassen. 12-åringer kan ikke delta i Masters
U13.
Wild cards
Det kan tildeles inntil 2 wild cards i NC-turneringene som begge fordeles av NTF (gjelder
både NC A, B osv). Søknader om wild cards sendes arrangør fra spillerens klubb, og skal
inneholde relevante opplysninger om hvorfor wild cards bør tildeles. Arrangør skal ta kontakt
med NTF etter at påmeldingsfristen er gått ut dersom det foreligger søknader om wild cards.

