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Spilletidspunkt og holdopstilling 
Hvis TV-kampen spilles på en hverdag, skal klubberne fremsende deres single holdopstillinger (1. 
2. 3. og 4. single) til DTF senest kl. 10.00 på spilledagen. Hvis TV-kampen spilles lørdag eller 
søndag, skal singleholdopstillingerne (1.2.3. og 4. single) indsendes dagen inden kl. 10.00.  
 
DTF offentliggør holdopstillinger for TV-kamp på www.tennis.dk senest kl. 13.00 på spilledagen. 
 
Det er, hvis ikke andet er udmeldt ved holdkaptajnsmødet, 1. singlen som spilles på TV- banen. 
De øvrige tre singler igangsættes 30 minutter før singlen på TV-banen igangsættes. Alle fire 
singlespillere for begge hold skal være til stede, når de første kampe sættes i gang. 
 
Det er i udgangspunktet altid 1. doublen, som spilles på TV-banen. DTF forbeholder sig dog retten 
til at vælge 2. doublen. 
 

• DTF sørger for stoledommer til alle kampe, der afvikles på TV-banen.  
• Klubben på hjemmebane skal sørge for mindst 1 linjedommer til TV-banen.  
• Klubben skal have boldbørn på TV-banen til både single- og doublekampen. Hvis kampen 

skal afgøres i golden matchtiebreak, skal der også være boldbørn på denne. 
 
Flytning af kampe til TV-baner 
Referee skal på kaptajnsmødet orientere holdkaptajnerne om, at en kamp kan flyttes til TV-banen 
under nedenstående forudsætninger. Til TV-kampe vil der være en person til stede, som er 
udpeget af DTF, der har bemyndigelse til at bestemme om kampe eventuelt skal flyttes over på 
TV-banen. Denne person deltager også på kaptajnsmødet. 
 
Det er den af DTF udpegede person, der afgør om og hvornår en kamp flyttes. Det er alene den af 
DTF udpegede person, som har dialogen med TV, referee og holdkaptajner om flytning af kampe. 
 
Singlekampe 
Hvis singlekampen på TV-banen bliver hurtigt færdig, og det vurderes relevant af den af DTF 
udpegede person, kan det blive besluttet, at en af de andre igangværende singlekampe flyttes til 
TV-banen. 
 
Ligeledes hvis singlekampen på TV-banen stoppes pga. forfald fra en spiller (skade, sygdom eller 
lignende), kan en af de andre singlekampe flyttes til TV-bane. 
 
Flytning af kampe sker efter følgende retningslinjer: 
 

• Kampe kan kun flyttes til TV-bane efter et lige antal spillede partier i igangværende sæt 
• Spillerne skal starte i samme ende, som den bane, de spillede på 
• Der fortsættes med samme bolde som den bane, der blev spillet på. 

 
Den af DTF udpegede person vurderer, hvornår baneskiftet kan foretages under hensyntagen til 
både tv-produktet og den sportslige afvikling. 
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Doublekampe 
Bliver doublekampen på TV-banen spillet færdig først, og det vurderes relevant af den af DTF 
udpegede person, flyttes den anden doublekamp over på tv-banen, hvis følgende betingelse 
opfyldes. Det vil findes relevant, hvis stillingen i den samlede holdkamp er 3-2 eller 2-3. Men der 
kan også være andre situationer, hvor det er relevant. Skønnet er her op til den af DTF udpegede 
person: 
 
Flytning af kampe sker efter følgende retningslinjer: 
 

• Kampen skal flyttes over efter et lige antal spillede partier i igangværende sæt 
• Spillerne skal starte i samme ende, som den bane, de spillede på 
• Der fortsættes med samme bolde som den bane, der blev spillet på. 

 
Den af DTF udpegede person vurderer, hvornår baneskiftet kan foretages under hensyntagen til 
både tv-produktet og den sportslige afvikling. 
 
Golden matchtiebreak 
Eventuel golden matchtiebreak spilles på TV-banen. Hvis det er muligt, og TV ønsker det, foretages 
udvælgelsen af golden matchtiebreak også på TV-banen. 
 
Regnvejr 
I tilfælde af regnvejr og andet vejrlig skal referee lede holdkampen på normal vis. Bliver 
holdkampen spillet færdig indendørs, vil der ikke være TV-dækning. Færdigspilles holdkampen en 
anden dag, er der ingen garanti for TV-dækning. 
 
Interview og presse 
Spillerne og holdkaptajnerne stiller sig til rådighed for interview med tv inden, under og efter 
holdkampen. 
 
Konkret skal én spiller og holdkaptajnen være til rådighed for et kort interview i forbindelse med 
indslåning 60-45 minutter inden kampstart på TV-banen. 
 
Efter singlekampen skal begge spillere blive på banen og stille sig til rådighed for interview. 
 
Efter doublekampen skal minimum en spiller fra hvert par blive på banen og stille sig til rådighed 
for interview. 


