
 

 

 

 

 

 

  

 
Tennisráð Reykjavíkur 

Reglur fyrir Reykjavíkurmeistaramót,  einstaklings- og  liðakeppni  
 
REGLUR 

1.grein 
Reykjavíkurmeistaramót er einstaklings- og  liðakeppni félaga innan Tennisráð Reykjavíkur. 
 
2.grein 
Leikreglur - leikið skal hverju sinni eftir samþykktum reglum alþjóða tennissambandsins.  
 
3.grein 
Þátttökuréttindi hafa þeir sem eru íslenskir ríkisborgarar eða búið hafa á Íslandi síðastliðin 12 
mánaði,   og eru fullgildir meðlimir í Reykvískum tennisklúbbum. Leikmönnum eru leyft að keppa 
fyrir eitt  félag á hverju ári og skal tilkynna það fyrir 5.janúar hvers árs.  Ekki er leyft að keppa fyrir 
mismunandi félög í mismunandi flokkum.   Leikmenn mega keppa í fleiri en einum flokki.     

4.grein 
Flokkaskipting – Keppninni er skipt í einstaklings- og  liðakeppni  í eftirfarandi flokkum:  mini 
tennis, U10, U12, U14, U16, U18, meistaraflokk karla, meistaraflokk kvenna,  öðlingaflokk +30, 
öðlingaflokk +40 og öðlingaflokk +50.    Til þess að keppni fari fram þurfa að vera a.m.k. tvö lið / 
keppendur í hverjum flokki.  Keppt er um 3. sæti ef keppendur eru þrír eða fleiri.  Ef það eru fimm 
eða fleiri lið / keppendur verður haldin útsláttakeppni, annars riðlakeppni.    Flokkar verða 
sameinaðir ef þurfa þykir. 
 
5.grein 
Keppnisfyrirkomalag-  
Einstaklingskeppni verður opin öllum þeim sem eigi þátttökurétt og eru innan aldurs flokksins 
hverns flokks.   Efstu leikmenn samkvæmt nýjustu ITN tölum verða raðað inná mótstöflunna 
miðað við þátttakendafjölda.  Efstu fjórir leikmenn frá hverju félagi verða raðað í sitt hvoran 
fjörðung  nema í  riðlakeppni (þrír eða fjórar keppendur / lið) að ræða.   Þjálfun er ekki leyfð  
meðan á leik í einstaklingskeppni stendur.   Keppnisreglur eru hér fyrir neðan.         

 



Liðakeppni er samansett af einum tvíliðaleik og  tveimur einliðaleiks leikjum, samtals þrír leikir. 
Mini tennis og U10 flokkar keppa samtals fimm leikir – eitt tvíliðaleik og fjórar einliðaleiks leikjum.    

 

 

Hvert félag má skrá tvö lið í hverja flokka með a.m.k. tvö keppendur og hámark fimm keppendur 
í hverju liði.     Keppendur mega keppa fyrir eingöngu eitt lið félagsins í hverjum flokki.   Í 
útsláttarkeppni (5 eða fleiri lið), þá verður röð liðanna ákveðið með nýjastum ITN tölum,  tveir 
efstir skráðir leikmenn í hverju liði.    Leikmenn eru svo raðaðir í lið eftir  ITN tölum þeirra.    Félagið  
ber ábyrgð að tilkynna spilararana a.m.k.  30 mínutur fyrir keppni og verður stundviss reglur 
Tennissamband Íslands  í gildi.  Einliðaleiks spilarar þarf að vera tilbúin til að keppa innan við 15 
mínutur frá lok tvíliðaleikurinn.  Einn þjálfari / liðsmaður má  sitja inná velli við keppendanum og 
gefa þeim ráð þegar þau eru að sitja þegar það er vallaenda skiptingar eigi sér stað og á milli setta.     
Keppnisreglur eru hér fyrir neðan.   

KEPPNISREGLUR Tvíliða Einliða 

Meistaraflokk / U18 / +30 
Uppi 9 lotur (oddalota 8-8) Tvö sett án forskot, 3.sett 

oddalota uppi 10 stig 
U16 / U14 / U12 / +40 / +50 Uppi 9 lotur (oddalota 8-8) Uppi 9 lotur (oddalota 8-8) 

U10 Uppi 4 lotur  Uppi 4 lotur  
Mini tennis Uppi 4 lotur Uppi 4 lotur 

 

6.grein 
Dómgæsla – Á meðan keppni stendur skal ávallt vera dómari á staðnum og dæma skal hegðun-  
og stundvisni eftir reglum TSÍ.   
 

7.grein 
Titlar / verðlaun –  Að loknu mótsins  verður Reykjavíkur meistarar tilkynntir með lokahófi og 
verðlaunum fyrir 1., 2. og 3. sæti í hverjum flokki fyrir sig.   Í þeim tilfellum að keppt verður í 
riðlakeppni, þá fær leikmaður / lið eitt stig fyrir hvert sigur.   Sæti þeirra í lok mótsins ræðst eftir 
hversu mörg stig leikmaður / lið fær.    Ef tvö leikmenn / lið verða jöfn að stigum í riðlakeppni 
ræður innbyrðis viðureign.  Ef þrjú eða fleiri lið verða jöfn að stigum þá ræðst sæti þeirra 
eftirfarandi – i) lið sem keppt ekki öllu leikjana sínu verður sjálfkrafandi ur leik; ii) hæsta hlutfall 
af leikjana unnið; iii) hæsta hlutfall af settum unnið; iv) hæsta hlutfall af lotum unnið.  

Tennisráð Reykjavíkur, 2.apríl 2019 

KEPPNISREGLUR Einliða Tvíliða 
Meistaraflokk / U18 / +30 Best af þrem settum Uppi 9 lotur (oddalota 8-8) 

U16 / U14 / U12 / +40 / +50 Uppi 9 lotur (oddalota 8-8) Uppi 9 lotur (oddalota 8-8) 
U10 Uppi 6 lotur (oddalota 5-5) Uppi 6 lotur (oddalota 5-5) 

Mini tennis Uppi 4 lotur Uppi 4 lotu 


