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HTK Racet pågår under perioden maj-augusti. Antalet deltävlingar beslutas av HTKs tränarteam löpande.
Tävlingarna avgörs under en dag och spelform beror på antalet deltagare och skillnader mellan spelarnas
spelstyrka. Tjejer och killar deltar i samma klass. Olika spelformer inför varje deltävling kan också förekomma.
(Poolspel, kval/huvud, cup)

DATUM
17/5
24/5
31/5
14/6
5/7
OBS! Fler deltävlingar tillkommer. Hur många beror på rådande omständigheter.

KLASSER
11-års
13-års
15-års
Senior

RÄTT ATT DELTA
Alla spelare som är medlemmar i HTK, IS Göta Tennis, Ramlösa TK, Ödåkra TK och Kullabygdens
Tennis har rätt att delta. Spelaren har rätt att delta i två klasser, sin egen åldersklass samt klassen över. För att
få spela i klassen över måste man även delta i sin egen klass.

AVGIFT
100 kr/klass och tillfälle. HTK-spelare faktureras i efterhand i augusti. Deltagare från övriga klubbar betalar
anmälningsavgiften på plats via swish.

ANMÄLAN
Anmälan till HTK på joel@htktennis.com senast 7 dagar inför varje tävling. Eventuella efteranmälningar i mån
av plats då HTK anpassar sina banbokningar efter antalet anmälda spelare.

SPELTIDER
Speltider presenteras senast fredagen inför varje deltävling på HTKs hemsida.

POÄNGFÖRDELNING
Vinst ger 10 poäng
Final ger 7,5 poäng
Semifinal ger 5 poäng
Kvartsfinal ger 2,5 poäng
Deltagande ger 1 poäng
Poängställningen uppdateras efter varje deltävling och presenteras på HTKs hemsida

SLUTSPEL
Den 22-23 augusti möts de 6 främsta spelarna i sommarens HTK Race i en högklassig turnering som avgörs i
gruppspel + slutspel. De som kvalificerar sig för slutspelet är de 6 främsta i varje åldersklass. I 11 årsklasserna är
alla som deltagit minst 50% av deltävlingarna välkomna till slutspel. Är någon kvalificerad till två slutspel väljer
man vilket slutspel man önskar delta i. Näste på tur i respektive klass erhåller då sista slutspelsplatsen. Avgift
slutspelet är 100 kr/spelare.
En poolspelsturnering i dubbel kommer också att avgöras där paren lottas ihop.

