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Elite Tour er landsdækkende og har 16 deltagere. Det forventes at der er fyldt op hver gang.
Der spilles i 4 puljer med bedst af 3 sæt til 60 point.
o Klubkammerater mødes altid i første runde uanset seedning
o De to højst placerede i puljen mødes altid i sidste kamp
Der er fuld seedning. Det vil sige, at puljesammensætningen kendes på forhånd.
o Pulje 1: Nr. 1, 8, 9 og 16
o Pulje 2: Nr. 2, 7, 10 og 15
o Pulje 3: Nr. 3, 6, 11 og 14
o Pulje 4: Nr. 4, 5, 12 og 13
Ved udeblivelse/sygemelding/framelding spilles med huller og kampe ender 2-0 i sæt. I en pulje
med et hul spilles en 3-mands pulje med 3 kampe om placeringerne 1, 2 og 3. Skulle der komme
to afbud i samme pulje, spilles en kamp om puljesejren. Ved tre afbud i samme pulje, går eneste
puljedeltager videre som 1’er.
Nr. 1 og 2 fra hver pulje går videre til kvartfinalerne og mødes efter princippet bedste 1´er møder
dårligste 2´er osv. Hvem der er bedste 1´er eller dårligste 2’er afgøres efter nedenstående model.
o Fra kvartfinale og frem spilles knockout.
o Seedningen efter puljespillet er gældende i resten af turneringen
Nr. 3 og 4 spiller på samme måde om placeringerne fra 9-16. Dog med den forskel at der kun
spilles 2 runder knockout. Dette giver mulighed for at tildele point som nedenfor.
o Efter puljerne spilles:
 1. runde: Nr. 3-4 i puljerne spiller første runde knockout. Bedste 3’er møder dårligste
4’er, næstebedste 3’er møder næst dårligste 4’er osv.
 2. runde: Kvartfinaler
 3. runde: Semifinaler på både vinder- og tabersiden
 4. runde: Finale
De 16 højst placerede spillere på ranglisten der tilmelder sig kan deltage. Eksempel: Tilmelder nr.
7 på ranglisten sig ikke som den eneste i top 16, får nr. 17 på ranglisten muligheden for at
deltage. Hvis denne spiller ikke ønsker dette, kan spillere heller ikke deltage i en Mesterrække
Tour på samme dato. Dette princip er indført for, at man ikke kan spekulere i, hvilken række man
helst vil spille i.
Der er tilmelding fredag kl. 8.30 i ugen inden en Elite Tour for top 16 på ranglisten. Herved har
spillere uden for top 16 på ranglisten mulighed for at se tilmeldingen til Elite Tour inden de
tilmelder sig. Nr. 17-XX har tilmeldingsfrist mandag morgen kl. 8.30 som sædvane.
Tilmeldingsgebyret bliver 250 kr, hvoraf de 200 kr. går til præmiepenge efter følgende model:
o 1. plads: 40% = 1280 kr.
o 2. plads: 30% = 960 kr.
o 3. plads: 15% = 480 kr.
o 4. plads: 15% = 480 kr.

Følgende model benyttes ved afgørelse af placeringerne i puljen samt til at bestemme hvem der er
bedste 1´er, 2’er etc:
o
o
o
o
o

Matchpoint
Sætforskel
Antal vundne sæt
Totalgennemsnit (egen score divideret med modstanderens score)
Indbyrdes kamp
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o Lodtrækning
Således afgøres seedning:
o Point på ranglisten
o Seneste Tour. Har den ene spiller deltaget i Elite Tour mens den anden spiller har spillet
Mesterrække Tour, seedes deltagelse i Elite Tour højest
o Bedste placering i seneste Tour (spillerne behøver ikke have deltaget i samme Tour). Står de
lige, kigges på næstsidste Tour osv.
o Lodtrækning
Eks 1. Ved seedning af plads 18, 19 og 20 har spillerne A, B og C samme antal point på
ranglisten. Spiller B spillede Elite i forrige tour, A og C Mester. Spiller B seedes 18.
Både spiller A blev nr. 4 i Tour 4 og C blev nr. 4 i Tour 3. Spiller C blev nr. 6 i Tour 2 og spiller A
nr. 7 i Tour 3. Spiller C seedes 19 og spiller A seedes 20.
Eks 2. Ved seedning af plads 4 og 5 har spiller X og Y samme antal point på ranglisten. De har
kun spillet Elite Tours og har fået samme placering i dem alle sammen. Der trækkes lod om
seednings plads.

Ranglistepoint:
1. plads: 1300 point
2. plads: 1050 point
3. plads: 850 point
3. plads: 850 point
5. plads: 700 point
5. plads: 700 point
5. plads: 700 point
5. plads: 700 point
9. plads: 600 point
9. plads: 600 point
11. plads: 500 point
11. plads: 500 point
13. plads: 400 point
13. plads: 400 point
13. plads: 400 point
13. plads: 400 point
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