
Klubmesterskaberne 2022 
 
 
 
 
 
 

Gilleleje Tennisklub indbyder igen i år alle klubbens medlemmer til klubmesterskab. 
 
Turneringen løber over hele sæsonen med indledende kampe som aftales indbyrdes indtil semifinaler 
og skal være afviklet med udgangen af Juli. Semifinaler afvikles i perioden 13-31. August. Finaler 
afvikles i perioden 1- 10. September, med hovedvægten lagt den 10. September. 
 
På grund af turneringens afvikling vil det i år være muligt at stille op i hele 5 rækker. (Dog max. 3 
single eller 3 double) For de bedste spillere, husk begrænsningens kunst, så I ikke risikerer at skulle 
spille 5 finaler på et par dage. 
 
Der vil blive afviklet følgende rækker: 
 
Senior: Herresingle, damesingle, herredouble, damedouble & mixdouble. 
50+: Herresingle, damesingle, herredouble, damedouble & mixdouble. 
60+: Herresingle, damesingle, herredouble, damedouble & mixdouble. 
70+: Herresingle, damesingle, herredouble, damedouble & mixdouble. 
Motionist: Herresingle, damesingle, herredouble, damedouble & mixdouble. 
 
I motionistrækken må spillere der har spillet på Veteranhold de sidste 3 år IKKE deltage. 
Motionsspillere må dog gerne deltage i Senior og veteranrækkerne. 
 
Rækker under 4 deltagere vil ikke blive afviklet og der kan forekomme sammenlægning af rækker ved 
meget lav tilmelding. 
 
  
Alle kampe spilles bedst af 3 sæt, (3. sæt: matchtiebreak), med tiebreak i de to første sæt. Der spilles 
med egne bolde indtil finalerne. Hvis ikke der kan opnås enighed om bolde, benyttes de nyeste, ellers 
lodtrækning. 
 
ALLE kampe indtil semifinaler aftales og bookes selv mellem de implicerede.  
Disse kampe SKAL være afviklet senest Søndag den 31. Juli. Er der kampe der ikke er 
afviklet afgøres det via lodtrækning af turneringsledelsen. 
Semifinaler afvikles fra 13.-27. august. Og finaler 28. August til og med 10. September. 
 
Turneringsledelsens dispositioner vedrørende afvikling (kampdage, tidspunkter etc.) er inappellabel. 
Evt. protester i forbindelse med kampe i klubmesterskaberne skal afleveres skriftligt til 
turneringsledelsen senest 24 timer efter kampens afvikling. 
 
 
Turneringsgebyr: GRATIS 

!  
 
Tilmelding på tilmeldingsblanket i klubben. 



Sidste tilmelding er 31. Maj kl.20.  
 
Med venlig hilsen 
Turneringsledelsen 
 
Michael Kirk 
 

DET MED SMÅT: 
 
Vi opfordrer ALLE klubbens medlemmer til at stille op, idet der er rækker på alle 
niveauer, og især alle der spiller på klubbens hold bør stille op. 
 
Der accepteres IKKE forbehold i perioden for semi og finaler. 
 
En sidste ting, kan du ikke spille på finaledagen(e) så skal du ikke tilmelde dig, 
alternativt skulle du nå en semifinale så udvis sportsmanship og træk dig/jer på 
matchbold. 
 
Der bliver IKKE spillet finaler efter 10. September 
 


