WELPEN-TEAMTOERNOOI 2 0 16
Naam toernooi

:

Welpen-teamtoernooi TTV Seta / Sevenum

Datum

:

Zondag 26 juni 2016.

Plaats

Organisatie

:

:

TTV Seta
Wilhelminastraat 3
5975 CK Sevenum
Contactpersoon R. van Enkevort tel. 0616811150

Werkgroep Technische Zaken in samenwerking met
TTV Seta / Sevenum.

Toernooicommissie :

Werkgroep Technische zaken.

Aanvang wedstrijden:

13.00 uur.

Einde toernooi

:

Uiterlijk om 16.30 uur.

Tafels

:

Er wordt op maximaal 5 tafels gespeeld.

Deelname

:

Deelname staat open voor alle welpen uit de afdeling
Limburg (geboren in 2005 of later). Teams mogen bestaan
uit twee of drie personen, meisjes mogen met jongens spelen,
er is geen aparte jongens of meisjesklasse. Voor echte beginners
worden activiteiten in spelvorm georganiseerd.

Speelwijze en
klassen

:

Er wordt gespeeld volgens het (halve) Daviscup-systeem,
Iedereen speelt één enkel en één dubbelwedstrijd, een derde
speler(ster) mag worden ingezet voor het dubbelspel.
Afhankelijk van aantal inschrijvingen zal worden gespeeld in
poules of vierkampen. Daarna afvalsysteem waarbij de
verliezers gaan spelen voor een bepaalde klassering.
Er wordt gespeeld in twee of drie klassen, waarbij rekening
wordt gehouden met het niveau van de spelers.

Prijzen

:

Er zijn diverse prijzen beschikbaar. Alle deelnemers krijgen
na afloop een aandenken aan dit toernooi. Na afloop is er
een gezamenlijke prijsuitreiking.

Inschrijfadres

:

E. Cranen, Roggehof 53, 6418 KP Heerlen,
e-mail: ed.cranen@home.nl

Inschrijfformulier

:

Inschrijving kan uitsluitend geschieden per vereniging en via
bijgevoegd inschrijfformulier.

Sluitingsdatum

:

Vrijdag 17 juni 2016, of zodra het maximale van
20 teams is bereikt.

Inschrijfgeld

:

€ 10,00 per team of € 5,00 als individu,
te betalen na ontvangst van een nota van de penningmeester van
de afdeling.

Informatie

:

Bij vragen of indien er toch nog onverhoopt afmeldingen
zouden zijn kunt U zich in verbinding stellen met
Ed Cranen, telefoonnummer 0651187345 of per mail
ed.cranen@home.nl

Sportkleding

:

Het dragen van sportkleding is verplicht!!
Schoeisel met zwarte zolen is niet toegestaan.

Kantine

:

Bij de zaal is een kantine aanwezig.

Werkgroep Technische Zaken
afdeling Limburg.
Secretaris Afd. Limburg,
L. Scaf
De Bak 27
6245 HR Eijsden
Tel. 043-4092859

E-mail l.scaf@home.nl

