Een tennistoernooi
voor alle jeugdspelers
(weinig of veel ervaring) van de
gemeente Deurne
georganiseerd door de
tennisclubs van de gemeente
Deurne.
Er wordt gespeeld in Liessel

Inschrijven
via www.toernooi.nl
Categorieën:
Rood enkel
Oranje enkel en dubbel
Groen enkel en dubbel
Geel enkel, dubbel en gemengd
dubbel

tot en met 19 februari 2017
Geen inschrijfgeld!

1. Het betreft een recreatief toernooi waarbij de uitslagen niet worden doorgegeven aan de
KNLTB.
2. Er wordt gespeeld conform de regels van tenniskids 2017.
3. Alle wedstrijden worden in principe bij TC Liessel gespeeld. Mochten de opgaves dusdanig
groot zijn dat het niet lukt om op 1 locatie te spelen, dan wordt een tweede locatie binnen de
gemeente Deurne toegevoegd. Spelers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
4. De wedstrijden worden op 1 dagdeel gespeeld. Aansluitend vindt de finale en de
prijsuitreiking plaats. Rood en Oranje wordt in de ochtend gespeeld. Groen en Geel wordt in
de middag gespeeld.
5. Wanneer een speler niet komt opdagen of in geval van een blessure vervallen de gespeelde
en nog te spelen poulewedstrijden van deze persoon in de desbetreffende categorie.
6. De inschrijving sluit op 19 februari 2017.
7. Er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.
8. Er mag voor maximaal twee categorieën worden ingeschreven.
9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers in een andere categorie te
laten deelnemen.
10. De categorieën zijn: Rood enkel, Oranje enkel en dubbel, Groen enkel en dubbel, Geel
(groot veld): enkel en dubbel (JD/MD) t/m 14 jaar, t/m 17 jaar. Bij te weinig deelname vervalt
de betreffende categorie of worden er categorieën samen gevoegd.
11. De wedstrijdschema’s zijn te vinden op www.toernooi.nl. Met betrekking tot vragen over het
wedstrijdschema kunt u terecht bij de toernooileider (zie www.toernooi.nl).
12. Bij blessures of gerechtigde reden voor verhindering kan een andere speelpartner worden
aangemeld, mits hij/zij voldoet aan de gestelde normen en er nog geen wedstrijd is gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
14. Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

