Overdam Park Toernooi Overdam 2021
Datum: Vrijdagavond 9 juli, Zaterdag 10 juli en 11 juli 2021
Locatie: Tennispark Overdam, Van Ruysdaellaan 3C
Telefoonnummer wedstrijdleiding tijdens het toernooi: 070- 3178579
WEDSTRIJDBEPALINGEN
1. Deelname: inschrijven voor het toernooi staat open voor alle leden en
baangebruikers van het voorjaar/zomerseizoen 2021 én iedereen die les heeft op
Tennispark Overdam.
2. Het toernooi wordt gespeeld van vrijdagavond t/m zondagmiddag. Mochten we heel
veel inschrijvingen hebben, of het als weer ons tegenzit, kunnen we wellicht het
toernooi verlengen naar maandag- en dinsdagavond.
3. Je kunt inschrijven voor categoriën DamesDubbel en HerenDubbel. Je kan maar voor
1 catagorie inschrijven.
4. De toernooicommissie zal adhv de inschrijvingen poules maken zoveel mogelijk op
speelsterkte, met name bij de “unieke” koppels. Geef dus goed aan welke
speelsterkte beide spelers hebben.
5. We organiseren een weekendtoernooi, wat betekent dat je geen verhinderingen
kunt opgeven.
6. Alle wedstrijden duren één uur, inclusief inspelen. Zodra het eindsignaal klinkt, stopt
de wedstrijd direct. De niet afgespeelde game telt niet mee.
7. 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 wedstrijden door bijvoorbeeld een blessure iemand niet kan spelen, een
gelijkwaardige invaller (niet sterker!) worden ingezet. De tegenstander wordt hier
vooraf in gekend.
8. Leeftijd voor deelname: 18 jaar of ouder in 2021.
9. Inschrijven kan tot en met zondag 27 juni 2021.
10. Deelnemers dienen op vrijdagavond beschikbaar te zijn vanaf 18.00 uur en op
zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. U dient 5 minuten vóór aanvang van uw
wedstrijd aanwezig te zijn en u te melden bij de wedstrijdleiding. En neem ajb je
eigen handgel.
11. Maandagavond 12 juli en dinsdagavond 13 juli is gereserveerd als speeldag, als door
onvoorziene omstandigheden het toernooi uitloopt.
12. De toernooicommissie houdt zich aan de dan geldende Coronamaatregelen. Indien
nodig wordt u daarover nog geïnformeerd.
•

Deelname aan het toernooi kost € 6,- p.p.. Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving

voldaan te worden via automatische incasso.

