Gjennomføring av Grand Prix-turneringer 2019
De gjeldende Grand Prix-formatene er som følger:





Herrer single: Hoved 16-tablå, 10 direkte, 2 Wild Cards og 4 kval. Kval 32 tablå, 4 Wild Cards.
Totalt maks 44 spillere.
Damer single: Hoved 8-tablå, 5 direkte, 1 Wild Card og 2 kval. Kval 16-tablå, 2 Wild Cards.
Totalt maks 22 spillere.
Herrer double: 8-tablå, 6 direkte og 2 WC. Ingen kval.
Damer double: 4 tablå, 3 direkte og 1 WC. Ingen kval.

Grand Prix-turneringene deles inn i to kategorier:
Kategori 1: Prispenger minimum 25.000 NOK utendørs/20.000 NOK innendørs.
Kategori 2: Prispenger 15.000 NOK – 24.999 utendørs/10.000-19.999 NOK innendørs.
Påmelding: Tournamentsoftware
Sign-in: Til turneringsleder klokka 15-17 onsdag før turneringsstart.
Spilleformat: Single best av tre fulle sett både kval og hoved. Double best av tre sett med no-ad og
supertiebreak i evt avgjørende.
Wild Cards (WC): I hovedturneringen herrer single samt herrer double kan det tildeles inntil 2 WC.
Her deler NTF og arrangerende klubb. I kvalifiseringen herrer single kan det tildeles inntil 4 WC.
NTF og arrangerende klubb deler. I hovedturneringen damer single samt damer double kan det
tildeles 1 WC. Dette tildeles av arrangerende klubb. I kvalifiseringen damer single kan det tildeles
inntil 2 WC. NTF og arrangerende klubb deler. Wild Cards må søkes før utløp av påmeldingsfristen
og skal inneholde relevante opplysninger om hvorfor WC skal tildeles. Hvis ikke blir søknaden ikke
behandlet. WC kan tildeles etter påmeldingsfrist.
Seeding: NTFs gjeldende rankingliste benyttes. Ved utenlandsk deltakelse skal NTF kontaktes før
trekning.
Trekning: Foretas etter sign-in onsdag kl 17.
Spilleliste: Publiseres av arrangør onsdag mellom 20-22.
Lucky Loser: Lucky Loser-liste skal alltid legges frem slik at tapere i kvalifiseringen kan skrive seg
på. Høyest rangerte tapende spiller i kvalfinalen får første ledige plass.
Turneringsledelse: Turneringsleder skal ha gjennomgått NTFs turneringslederkurs eller ha god
erfaring som turneringsleder av samme type arrangement tidligere.
Baller: Benyttes iht NTFs ballpool. Det skal benyttes nye baller i alle kamper. Det skal også være
nye baller i tredje sett i hovedturneringen i single.

