DropShot Danish Open 2019
Kære deltagere,
Vi har i alt 86 spillere tilmeldt DropShot Open fordelt på to herrerækker og en damerække.
Herrerækkerne spilles som cupturneringer, hvor hvert par er sikret to kampe i form af minimum én kamp i
hovedturneringen og automatisk kvalifikation til en bonusrunde, såfremt et par taber første kamp i
hovedturneringen. Rankingpoint optjenes i såvel hovedrunder, som i bonusrunder.
I damerækken er spillerne inddelt i fire puljer, hvor de to bedste hold går videre til cupturnering.

Hvor og hvornår:
ProPadel, Kattegatvej 6, 2150 Nordhavn
Fredag 22. marts fra 17:00-21:00 Lørdag 23. marts fra 09:00-18:00
B-Rækker (Indledende to
A-række (Indledende to runder)
runder)
B-Række Semifinaler og finaler
med præmieoverrækkelse





Søndag 24. marts fra 09:00-16:00
Damerække kvart-, semi og finale
A-række Semifinaler og finaler

Præmieoverrækkelse
Damerække Puljespil
Mulighed for opvarmning fra en time før første kamp
Mød op i god tid, senest en time før din kamp, så turneringen kan forløbe så effektivt som muligt.
Tidsplanen er vejledende, så vær forberedt på at spille lidt tidligere eller senere end planlagt

Mad/drikke



Der serveres en let anretning til alle deltagere fredag og lørdag
Der er mulighed for at købe drikkevarer, snacks, etc. i centeret.

Omklædning


Der er mulighed for omklædning og bad i centeret

Turneringsregler/Kampafvikling








Når du ankommer, bedes du henvende dig ved turneringsledelsen. Det er også her betaling foregår,
hvis dette ikke allerede er gjort
Indskrivningsgaven, udleveres når du er blevet registreret.
Licens er påkrævet for alle spillere på nær spillere, som har fået tildelt et WildCard af
turneringsledelsen
Det er op til spillerne selv at varme op
Der er mulighed for fem minutters opvarmning på banen inden kamp, hvor man kan slå ind
Der spilles med tre nye bolde i hver kamp. Boldene udleveres ved turneringsledelsen og afleveres
igen efter kamp
Der spilles bedst af tre sæt
A-række og Damerække
Kampe til og med kvartfinaler spilles med et
evt. tredje sæt som Matchtiebreak til 10 point,
dog minimum to overskydende point
Semifinaler og finaler spilles med normalt
tredje sæt

Herre B-Række
Kampe til og med Semifinaler spilles med et
evt. tredje sæt som Matchtiebreak til 10 point,
dog minimum to overskydende point
Finaler spilles med normalt tredje sæt

Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund har pr. 2018 indgået en samarbejdsaftale.
Aftalen betyder, at Dansk Padel Forbund fremover koordinerer padelaktiviteter i Danmark.
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Der spilles efter de internationale padelregler, med undtagelse af, at det er forbudt, af
sikkerhedsmæssige årsager, at løbe ud af buret og slå til bolden
Der er ikke påsat dommere, så spillerne er selv ansvarlige for at dømme korrekt. Såfremt der er
uoverensstemmelser på banen, sendes bud efter turneringsledelsen
Protester skal indleveres senest 15 min. efter kampen er spillet
Stroppen skal om håndleddet. Første overtrædelse medfører tab af parti. Anden gang er det tabt
sæt. Tredje gang er det tabt kamp
Når kampen er kaldt af turneringsledelsen, skal spillerne være på banen senest 10 min. senere

Kontakt
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at tage kontakt til følgende personer.




Christian Nybroe, DPF: 61655393
Jan Bitterhoff, ProPadel: 53790602
Casper Gyrsting, Drop Shot: 4064999

Med sportslige hilsner

Øvrige Sponsorer:
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