GREEN TOUR 2017
GRØNT NIVÅ
20.-21.mai
Soon Tennisklubb inviterer til doubleturnering for spillere på grønt nivå.
Sted:

Soon Tennisklubb, Sigurd Stenesvei Son. Parkering ved Son Barneskole, Sonsveien 33.

Tid:

Kampene spilles lørdag eller søndag, eksakte tider avhenger av antall påmeldte par.
Møt opp i god tid!!! Minst 20 minutter før start for registrering og oppvarming!

Pris:

Kr. 500,- pr doublepar faktureres klubbene og klubbene fakturerer selv sine egne spillere.

Klasser:

Doubleturnering for spillere på grønt nivå i alder 11 til 16 år.
1. Jenter og Gutter født 2004-2006
2. Jenter og Gutter født 2001-2003
Aldersklassene deles deretter inn i 3 ulike nivåer – Grønt 1, Grønt 2 og Grønt 3

Påmelding:

Meld deg på til din klubb innen fristen, se egen info fra klubben din.

Spilleliste:

Spilleliste blir sendt ut på e-post fredag 12.mai samt legges ut på tournament software.

Spilleformat: Doublespill i puljer, med sluttspill der alle garanteres minst tre kamper totalt. Kamper i
gruppespillet spilles på tid. I grupper med 3 par er det 45 min. kamper, i grupper på 4 er
det 30 min. kamper. Det spilles No ad ved deuce. Det kan godt være tre spillere på et lag.
•
•
•

•

Alle deltagere får spille minst 3 kamper.
Kiosk med salg av frukt og grønt, grillmat, vaffler, kaffe, etc.
Wristbands til alle deltagere. Vinneren i hver klasse får 2 wristbands. Når du har fått 3 wristbands får du
Bronsepokal, ved 5 får du Sølvpokal, ved 7 får du Gullpokal og ved 10 får du Diamantpremie!
Pokaler deles ut i din egen klubb.
Ved påmelding godkjennes det at det kan bli tatt bilder for bruk på NTF eller Soon TK sine nettsider og Facebook.
Besøk koselige Son sentrum før eller etter kampene!
Her er det Caféer, restauranter, pizzeria, gallerier mm og en helt fantastisk atmosfære langs bryggen!
Sjekk gjerne ut www.sonnorway.no

Vi ønsker alle velkommen til Soon Tennisklubb!

Tennishilsen fra Soon Tennisklubb

