Ledøje-Smørum Tennis Klubmesterskaber 2017
Finaler Lørdag 30/9-2017
Vi skal igen i år selvfølgelig have et
udendørsklubmesterskab for alle i Ledøje
Smørum Tennisklub, så vi kan få afgjort,
hvem som har Wozniaki eller Nadal
potentiale!

Vi håber derfor, at I er mange spillere, der igen i år vil være med til at gøre mesterskaberne sjove og
spændende!
Der vil blive lavet mixede junior rækker for U/10, U/12, U/14 og U16+ samt senior rækkerne A og B
i både single og double. Vi opretter kun en række, såfremt der er mindst 4 tilmeldte i rækken.
Det er muligt for en spiller at tilmelde sig i en pulje med en højere aldersgrænse end sin egen alder,
men ikke en lavere. Man kan dog kun være tilmeldt i én række, dvs. man kan ikke spille i både U14
og U12 eller Senior A og Senior B! Juniorer er også velkomne til at tilmelde sig i seniorrækkerne,
hvorefter turneringsledelsen vil indplacere spilleren i den relevante række.
Tilmelding kan kun ske via en e-mail til Claus Albertsen på clausogannette@hotmail.com og skal
ske senest fredag 16. juni. Programmet for turneringen vil kunne ses i klubhuset samt på vores
webside mandag d. 19. juni.
De indledende puljekampe skal spilles i juni, juli, august, men inden d. 8. september. Programmet for
semifinalerne kommer op i klubhuset og på webside mandag d. 11/9, hvorefter at vi har 3 uger til at
få afviklet semifinalerne inden den store finale weekend finder sted

Lørdag d. 30. september fra kl. 10:00 til ca. kl. 17:00.
I år strammer vi op i forhold til ikke afviklede kampe. Disse giver et minus point til hver af spillerne
i den samlede score med mindre at den ene spiller kan sandsynliggøre over for turneringsledelsen, at
denne spiller virkelig har forsøgt at få en kamp sat op mod den anden spiller.
I løbet af finale dagen vil der naturligvis også traditionen tro være lotteri, hvor vi udtrækker vinderne
af efter vi har spillet alle kampene. Dagen igennem vil der være gang i grillen med pølser og
salatbord og efter alle kampene vil der komme lidt bøffer og koteletter på grillen. Så vi glæder os til
at se jer og jeres forældre til en rigtig hyggelig dagen på banerne.
Mange tennishilsener,
Ledøje-Smørum Tennisklubs Ungdoms- og Seniorudvalg
Regler: Der spilles efter de gældende regler fra SLTU.

