REGLER FOR MOTIONISTHOLDTURNERINGEN 2011, HERUNDER
GOLDEN AGE.
A. Turneringen er for motionister, dvs. for spillere, der ikke har deltaget på
andre af klubbens hold i den pågældende sæson. Juniorer kan ikke deltage.
B. Turneringen er udskrevet i to rækker, en række for alle motionister (den
almindelige motionistholdturnering) og en række for motionister på 60 år og
derover, dvs. født i 1951 eller tidligere (Golden Age).
C. Den almindelige motionistholdturnering.
1. Motionistudvalget inddeler hvert år holdene i kategorier (efter styrke) og
herefter i puljer (i det væsentlige geografisk bestemt). Der spilles alle mod alle
i hver pulje med slutspil i hver kategori efter Motionistudvalgets nærmere
bestemmelse.
2. En holdkamp består af 6 kampe, 3 herredoubler, 1 damedouble og 2
mixdoubler.
3. En spiller kan højst være med i 2 kampe i en match, og ikke med samme
makker i begge kampe.
4. En match består af 3 sæt. De to første sæt afsluttes om nødvendigt ved en
tie-break (bedst til 7 og med 2 overskydende point) ved stillingen 6-6, mens
det tredje sæt afvikles som en match-tiebreak (bedst til 10 og med 2
overskydende point). Der gives 1 point for en vundet kamp og 0 point for en
tabt kamp. For selve holdkampen gives der 2 point for en vundet match, 1
point for en uafgjort match og 0 point for en tabt match.
5. Der spilles i øvrigt efter Dansk Tennis Forbunds spilleregler.
6. De enkelte matcher vil normalt være programsat til at skulle afvikles en
tirsdag og med start kl. 18 (indendørs udgår denne bestemmelse).
7. Selv om starttidspunktet er kendt på forhånd, skal hjemmeholdets kaptajn
senest 3 dage før matchen kontakte det gæstende hold for at aftale nærmere
om afviklingen af matchen.
8. Hjemmeklubben leverer bolde til holdkampen. Der skal benyttes nye bolde
af et af Unionen godkendt boldmærke. Boldene kan dog anvendes to gange i
samme match.
9. Det forventes, at hjemmeklubben efter matchen er vært ved et mindre
traktement, fx sodavand/øl og lidt spiseligt.

10. Senest første hverdag efter en holdkamp skal den klub, der havde
hjemmebane, indberette resultatet på Klubportalen. Der skal ikke ske
indtelefonering af resultatet til Infosport, og holdkortet skal ikke indsendes til
SLTU, men skal efter underskrift af begge holdkaptajner opbevares af
hjemmeholdets klub og indsendes til SLTU på forlangende.
11. Spørgsmål, som disse regler ikke måtte dække, afgøres af
Motionistudvalget, der endvidere i særlige tilfælde kan fravige reglerne.
12. Motionistudvalget er turneringens højeste instans og træffer den endelige
afgørelse om spørgsmål, der vedrører turneringen. Eventuelle protester skal
være underskrevet eller tiltrådt af et bestyrelsesmedlem og skal være
Unionens sekretariat i hænde senest 8 dage efter, at det forhold, der har givet
anledning til protesten, har fundet sted. For sent modtagne protester kan ikke
forventes behandlet af Motionistudvalget. De afgørelser, der er truffet
af Motionistudvalget med hensyn til anvendelsen og fortolkningen af
reglementet, kan indbringes for Unionens appeludvalg inden for en frist på 14
dage. Klagen over afgørelsen skal stiles til SLTU’s sekretariat.
D. Golden Age.
For Golden Age-rækken gælder samme regler som nævnt under C - med den
afvigelse, at holdkampene forudsættes afviklet med start en hverdag
formiddag, typisk kl. 10.
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