Overdam Invitatie Park Toernooi Overdam 2022
Datum: Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli 2022
Locatie: Tennispark Overdam, Van Ruysdaellaan 3C, Leidschendam
Telefoonnummer wedstrijdleiding tijdens het toernooi: 070- 3178579
(vanaf 17.45 uur)
WEDSTRIJDBEPALINGEN
1. Deelname/invitatie: inschrijven voor het toernooi staat open voor alle leden van
AMIE, TIE-Break en TCO/TVK, baanhuurders én personen die les hebben op
Tennispark Overdam. U nodigt iemand uit van een andere vereniging of iemand die
niet tennist op Overdam. Met deze invité(e) speelt u een Gemengd Dubbel, een
Dames Dubbel en/of een Heren Dubbel. De invité(e) kan zich ook zelf voor een 2e
categorie opgeven. Inviteren is “verplicht”. Het is niet toegestaan om een dubbel te
vormen met een speler van dezelfde vereniging.
2. Het toernooi kent geen “voorweekend”. Het toernooi begint op maandag en eindigt
op vrijdagavond.
3. Verhinderingen: u mag per koppel voor maandag t/m woensdag maar één
verhindering opgeven (beide spelers dienen dezelfde verhindering door te geven). Bij
deelname aan twee onderdelen zijn verhinderingen niet toegestaan. Verhinderingen
op donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli (halve- en finaleavond) worden niet
geaccepteerd!
Let op: verhinderingen die bij de opmerking worden geplaatst, worden niet
meegenomen in de planning.
4. U dient in de toernooiweek alle avonden zoveel mogelijk beschikbaar te zijn; het kan
zijn dat er een verandering moet worden doorgevoerd na de eerste planning!
De planning voor de volgende dag(en) wordt iedere avond na afloop van de
wedstrijden verstuurd.
5. Winnaars van afgelopen jaar mogen in dezelfde opstelling niet meer spelen in
dezelfde categorie, maar spelen een categorie hoger.
6. De eerste ronde van het toernooi wordt gespeeld in poules. Er is geen verliezerronde.
Het toernooi wordt na de poulefase in principe gespeeld volgens een afvalsysteem.
Bij te weinig inschrijvingen voor een onderdeel kan de wedstrijdleiding besluiten
categorieën te schrappen of samen te voegen. Je speelt minimaal 2 wedstrijden.
7. Alle wedstrijden duren 1 uur. Is de stand na een uur gelijk, dan wordt een beslissend
punt gespeeld of wordt de game afgemaakt.
8. Invallers: in principe speelt het koppel zoals opgegeven bij inschrijving en indeling.
Omdat dit toernooi geen formeel karakter kent, kan in het geval dat vóór of tijdens
de poulewedstrijden door bijvoorbeeld een blessure iemand niet kan spelen, een
gelijkwaardige invaller (niet sterker!) worden ingezet. De tegenstander wordt hier

vooraf in gekend. Als deze vooraf bezwaar aantekent, dan zijn zij winnaar van de
wedstrijd. Er kan evenwel nog gespeeld worden. Na de poulefase worden géén
invallers meer geaccepteerd.
9. Leeftijd voor deelname: 18 jaar of ouder in 2022.
10. Inschrijven kan t/m zondag 20 juni 2022.
11. Deelnemers dienen op doordeweekse dagen altijd beschikbaar te zijn vanaf 18.15
uur.
12. Zondag 3 juli is gereserveerd als speeldag, mocht dat nodig zijn.

INSCHRIJFGELD
•

Deelname aan het toernooi kost € 15,- p.p. voor 1 categorie en € 20,- p.p. bij deelname in
2 categorieën. Elke deelnemer krijgt bij inschrijving één dinerbon voor een keer gratis eten
op het park tijdens de toernooiweek.

•

Het inschrijfgeld dient vóór aanvang van uw eerste wedstrijd te zijn voldaan.
Deelnamebedrag over te maken naar NL 52 INGB 0689220944 tnv P.J. de Groot ovv van
je naam en onderdeel. Er zijn geen pinmogelijkheden.

SPEELTIJDEN
De wedstrijden van maandag t/m vrijdag starten vanaf 18.15 uur en duren tot uiterlijk 22.45
uur. U dient 15 minuten vóór aanvang van uw wedstrijd aanwezig te zijn en u te melden bij
de wedstrijdleiding.

