Välkommen till Jönköping
EH Next Generation Regionsfinal
6-8 juni 2019

Information om tävlingen och evenemanget
Tävlingsledning
Tävlingsledaren för Regionsfinalen av Next Generation Cup heter Magnus Hansson,
(magnus.hansson@tennissyd.se, 070-779 37 62) och han assisteras av Magnus Darud
och Nicolas Leiva. Tävlingssekretariatet kommer att finnas vid utebanorna. Matchledare
kommer att övervaka matcherna och målsättning är att ha domare i alla 11 års matcher
samt från semifinal i 13 och 15 års klasserna.
Lottning och speltider
11 och 13 års klasserna startar på torsdag och 15 års klasserna på fredag. Semifinaler,
finaler och matcher om 3:e/4:e pris kommer att spelas gemensamt på lördagen. Notera
att startdagarna är preliminära och kan komma att ändras. Spelformen är Play4More
bästa av fem korta set till 4 (tiebreak vid 3-3). I regionsfinalen spelas alla klasser i
cupform. Lottning och speltider presenteras efter att zontävlingarna färdigspelats.

Kvalificering till Sverigefinalen
Spelarna som placerar sig 1:a, 2:a eller 3:a i
respektive klass kvalificerar sig för vidare spel i
Sverigefinalen och kommer där att ingå i Tennis Syds
trupp. Sverigefinalen spelas i Båstad den 23/6-27/6.
Detta innebär att man är med i Tennis Syds trupp
bor, tränar tillsammans och coachas av Tennis Syd
tränare. Läger avgiften är 2000 kr per/spelar.

Tennisbanor
Regionsfinalen spelas på Racketcentrums fem utomhusbanor som är belägna 100 meter
norr om huvudbyggnaden mot Vättern. Träningsbanor kommer att finnas innan
respektive dags matchstart och bokas i receptionen. Vid regn kommer Racketcentrums
fyra inomhusbanor att användas.
Strängning
Det finns möjlighet att lämna in racketar i receptionen för omsträngning.
Parkering
Föräldrar till deltagare i EH Next Generation kan kostnadsfritt hämta ett parkeringskort
i receptionen.
Hotell
I mars 2016 invigdes det nya fyrstjärniga hotellet RC Hotel Sports & Business. Hotellet
är officiellt hotell för regionsfinalen och är ett mycket bra boende alternativ för
deltagarna, som då bor på anläggningen och har nära till såväl tennisen som
restaurangen mm. Som tävlingsdeltagare, tränare eller förälder erbjuds du att under
tävlingen boka rum till det rabatterade priset (gäller 5-8 juni) Enkelrum 795 kr,Basic
rum 2 pers 795 kr/natt, Standard dubbelrum 2 pers 995 kr/natt, Familjerum 3 pers
1295 kr/natt (extra säng 200 kr) priserna är inkl. frukost. Vid bokning uppge kod
NG2019 och boka gärna via nätet www. rchotel.com eller via tfn, 036-16 22 90
Restaurang och cafeteria
Vår trevliga restaurangen med namnet RC Grill håller öppet under alla tävlingsdagarna
och erbjuder allt deltagarna kan behöva i matväg.

Grillparty – en uppskattad tradition
Fredagen den 7 juni bjuds alla spelare, föräldrar och tränare på ett stort grillparty med
hamburgare och korv vid utomhusbanorna (start ca 16.30).

Aktiviteter
Under tävlingsdagarna kommer det finnas möjlighet till att gå tipspromenad, spela
minitennis mm. Mer information om aktiviteterna finner du i dagsprogrammet.
En härlig och givande utbildningshelg i Jönköping
Jönköpingshelgen innefattar förutom EH Next Generation många andra aktiviteter,
framförallt för klubbarnas tränare. På fredag och lördagen genomförs sedan två
tränarkurser, Tennisens Plattform, Tränarkurs 1 . Med andra ord det kommer att vara
fullt på anläggningen…
Vi ser fram emot att ha dig som vår gäst i Jönköping!
Tennis Syd/Jönköpings TK/RC Hotel Sports & Business

