
 

2021 ITF Szenior Csapat Világbajnokság 
50-55-60 

VERSENYKIÍRÁS 

(2021. február 24.) 

Fred Perry Kupa (Férfiak 50)   Maria Esther Bueno Kupa (Nők 50) 

Austria Kupa (Férfiak 55)   Maureen Connolly Kupa (Nők 55) 

Von Cramm Kupa (Férfiak 60)   Alice Marle Kupa (Nők 60) 

2021. június 6-tól (vasárnap) 11-ig (péntek) 

Umag, Horvátország 

Kérjük, a világbajnoksággal kapcsolatos kérdéseket a következő címre küldje: 

seniorswc@itftennis.com 

FONTOS 

Ez egy ideiglenes versenykiírás, amely még csak korlátozott információkat tartalmaz. 

A további részleteket, beleértve az utazással és szálláshelyekket kapcsolatos információkat is, egy későbbi 

kiírásban fogjuk közölni a 2021. március 22-i héten. 

Az utazást és a szálláshelyet a versenykiírás új verziójának közzétételéig ne foglalják le. Minden ezt 

megelőző foglalás a játékos saját felelőssége. 

Egy speciális versenykódot fogunk közzétenni a csapatszállással kapcsolatban amely további 

kedvezményekre jogosít, mint például a versenyekre szállítás, vagy belépés a hivatalos vacsorára. A kód nem 

használható az idő előtti foglalások esetén.   

 

Fontos dátumok 

Csapat lejelentési határidő:   2021. április 5. 
Játékosok nevezésének határideje:   2021. április 26. 
Csapatversenyek időpontja:   2021. június 6. és 11. között 
Döntő:      2021. június 11., péntek 
 
Minden csapat köteles játékra készen állni a bajnokság teljes időtartama alatt. Egy csapat sem távozhat 

Umagból 2021. június 12 (szombat) előtt. 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/seniorswc@itftennis.com


 

Helyszín & Borítás 

• Minden versenyt salakpályán játszanak. 

• Az egyes Kupák helyszínét a játékosok nevezésének határideje után tesszük közzé. 

1.helyszín: 

ATP Stadion (13 pálya) / TC Umag (6 pálya) / TC Jezero (3 pálya) 

Savudrijska cesta bb, 52470 Umag 
 
2.helyszín: 

Umag Tennis Academy Katoro (16 pálya) & Umag Tennis Academy Polynesia (5 pálya) 
Katoro bb, 52470, Umag 

 

3.helyszín: 

TC Park (6 pálya) Ladin gaj 132 a, 52470 Umag 

Kérjük figyelembe venni, hogy szükség lesz egy délelőtti és egy délutáni turnus lebonyolítására. Néhány 

meccs másik helyszínen kerülhet megrendezésre, amennyiben egy adott napon nem áll rendelkezésre 

elegendő számú pálya. További részleteket legkésőbb a Csapatkapitányi megbeszélésen fogunk közölni. 

Események 

Csapatkapitányi megbeszélés:   2021. június 5., szombat, Hotel Sol Garden Istra 
A Csapatkapitányi megbeszélés kizárólag a csapatkapitányoknak szól, kivéve, ha kérelmezik, hogy egy másik 

csapattag tolmácsként lehessen jelen. Az ITF több nyelven beszélő személyzete szükség esetén segítséget 

nyújthat. A szállítást a szállodákból biztosítjuk. 

Megnyitó ünnepség:    2021. június 5., szombat, ATP Stadion 
Hivatalos Csapat Vacsora:  2021. június 8., kedd, Hotel Sol Garden Istra 
Díjátadó ünnepség:    2021. június 11., péntek, ATP Stadion (az 1-4. helyezettnek) 
  

Bajnoksággal kapcsolatos információk 

Hivatalos labda: 

• Head Tour XT 
Az egyéni mérkőzések pontozási rendszere: 

• Minden egyéni mérkőzést két nyert szettre játszanak (normál döntő szett). 
A páros mérkőzések pontozási rendszere: 

• Két nyert szett minden körmérkőzéses mérkőzésen, főtáblás negyeddöntőben, elődöntőben, 
döntőben és a 3.-4. helyért vívott mérkőzésen. 

• A szerdától játszott páros meccseket, amelyek nem érmes helyezésekért folynak, 2 nyert szettre és 
egy 10 pontos meccs tie-break-re játszák. Ide tartoznak azok a meccsek, ahol az eredmény az egyesek 
után 2-0.  

 
Játékos akkreditáció 
Helyszín: ATP Stadion fogadó irodája, Savudrijska cesta bb, Umag, 9 és 18 óra között. 


