DGI Storstrømmen Tennis
Sommerturnering 2018 - Veteran 35
DGI Storstrømmen indbyder hermed til udendørs holdturnering for veteran 35 og veteran
60+.
Målgruppe: Motionister, som gerne vil ud og prøve kræfter med andre tennisspillere
end dem de spiller med til dagligt.
Formål:

At give alle tennisspillere, uanset spiller-niveau, en chance for at komme ud
og spille tennis, få nogle gode ligeværdige kampe og møde nye mennesker.

Rækker:

Veteran 35, doublekampe (over 35 år) og veteran 60+, doublekampe (over
60 år).
Veteranrækken 35 opdeles i serier efter styrke og antal tilmeldte hold.
Veteranrækken 60+ oprettes særskilt såfremt der kommer min. 5 tilmeldte
hold.

Afvikling:

Turneringen starter uge 21 og alle kampe skal være afviklet ved udgangen
af september måned.

Program:

DGI udarbejder kampprogram som vil blive offentliggjort i uge 20.

Tilmelding: Tilmelding sker via foreningsportalen http://foreningsportalen.dgi.dk
Adgangskode og password er tidligere sendt til formanden i din forening.
Vejledning: Se korte videoer som viser hvordan man tilmelder hold og laver nye spilledatoer her http://bitly.com/xpTCDX
Holdgebyr: Kr. 350,00 pr. hold som opkræves via foreningen efter tilmeldingsfrist.
Tilmeldingsfrist:
Tilmeldingsfrist er søndag d. 13. maj 2018.
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Ved tilmelding af nye hold (dvs. hold, som ikke deltog sidste år) skal holdenes styrke (A,
B eller C) oplyses ved tilmeldingen. C er udelukkende for nybegyndere, der ved tilmeldingen, har spillet i højst 2 år.
Hold der deltog i sidste års turnering, indplaceres efter holdets slutplacering.
Ved tilmelding skrives i bemærkningsfeltet, hvilken række I deltog i sidste år.
Alle klubber bedes forholde sig til holdets reelle styrke, og tilmelde dem i den række der
passer til deres niveau, så der opnås de bedste mulige kampe, for alle parter.
Turneringslederen forbeholder sig ret til at justere i rækkerne/serierne, flytte fejltilmeldte
hold samt evt. aflyse rækker/serier ved for få tilmeldinger.
Det er klubbens ansvar, at holdene tilmeldes styrkemæssigt korrekt, idet forkert tilmeldte
hold kan ødelægge fornøjelsen ved deltagelsen både for sig selv og for de øvrige hold.
En spiller må kun deltage på ét hold i Veteran 35 rækken, og skal være fyldt 35 år i turneringsåret.
I rækken 60+ skal spilleren være fyldt 60 år før turneringsstart.
Der spilles efter DGI´s vejledende turneringsreglement.
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