
Invitation til ATK Klubmesterskaber 2020 
  
Så er det blevet tid til klubturneringen 2020. Den afvikles fra 15.-30. juni samt 8. august-12.september med finale stævne 
den 13. september. 
Tilmeldingsfrist: snart! - nemlig lørdag d. 13. juni. Så skynd dig ind og tilmelde dig. 
  
  
Tilmelding sker ved at logge ind på banereservationssiden og klikke på "Klubmesterskaber 2020” i menuen i toppen. 
(hvis du gør det via din smartphone, så husk at vælge “Gå til www-version”, inden du logger på) 
  
Nærmere detaljer: 
  
Deltagerpris: 80 kr uanset antal rækker, tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet   
  
Rækker:  
Vi udbyder følgende rækker: 
  
Single: A – B – C – Veteran 
  
Double: A – B – C – Veteran 
  
Mix: A – B – C – Veteran 
  
A-rækken er for spillere på 1.-3. hold 
  
B-rækken er for holdspillere 4.-8. hold 
  
C-rækken er for motionister 
  
Aldersgrænse veteran: Herrer 45 år – Damer 40 år 
 
Man kan max melde sig i 3 rækker. 
  
Du er velkommen til at tilmelde dig i en højere række, end du plejer at spille i. 
  
OBS! Men vi forbeholder os at justere i rækker og hvor du endeligt placeres ud fra bl.a. tilmeldingerne. 
  
Finaler udsætter vi meget nødigt, så du bør kunne spille den 13. september 
  
Pris og tilmelding: 
  
Det koster 80 kr. uanset antal rækker. TIlmelding og betaling foretages ved at logge ind på banereservation og klikke på 
Klubmesterskaber 2020 i menuen i toppen. 
  
Hvis du støder på problemer med tilmelding, vil ændre på din tilmelding eller eftertilmelde dig til flere rækker, så send 
mail til km@atk-tennis.dk 
  
  
HUSK at tilmelding til doublekampe først er gyldig, når begge makkere har tilmeldt sig. 
 
Program:  
Program kommer på ATK hjemmeside ca. 15. JUNI 2018. 
  
Afvikling og regler for de indledende runder i ATK Klubmesterskaber: 
  
1. Spillerne er selv ansvarlig for at aftale tidspunkt for kampen. Afvikles kampen ikke inden fristen, afgøres kampen ved 
lodtrækning. 
  
2. Spillerne er selv ansvarlig for at booke baner med 9970 
  
3. Der spilles med egne bolde 
  
4. Kampen afvikles i 3 sæt, hvis tiden tillader det. Ellers spilles 3. sæt som match tie-break  
  
5. Resultatet af kampen sendes til km@atk-tennis.dk senest kl. 21.30 på dato for deadline 
  
6. Turneringsudvalget indtaster resultaterne og laver nyt kampprogram 
  
7. Kampprogrammet opdateres for alle rækker hver gang en runde I en række slutter, med resultater  
  
Har du spørgsmål til reglerne, send gerne en mail til km@atk-tennis.dk. 
  
Hilsen Turneringsudvalget 


