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Mr. J.A. Schorerstraat 14
6836 HJ Arnhem
Telefoon 06-54684306
E-mail: wilbertvanhelmond@hotmail.com
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Wedstrijdleider:

Baanadres:
W.A. Scholtenlaan 138a
6865 NA Doorwerth
Telefoon: 026-3342188
B.g.g.: 06-54684306

Wilbert van Helmond
Mr. J.A. Schorerstraat 14
6836 HJ Arnhem
Telefoon: 06-54684306
Email: wilbertvanhelmond@hotmail.com

Op zondag 26 juni organiseren wij het inmiddels traditionele

2tegen2 toernooi
Aanvang:
Spelregels:
Aantal ronden:

Training:
Scheidsrechters:
Inschrijfgeld:
Inschrijving:
Loting poules:

Publiek:
Categorieën:

9.00 uur. Baan open: 7.30 uur
Het toernooi is door de NMB goedgekeurd en zal gespeeld worden volgens de
reglementen van de NMB, afdeling 2
4 voorronden
De beste 20 koppels spelen een finaleronde
Bij aanmelding van meer dan 60 koppels, spelen we geen finaleronde. Bij een
oneven aantal koppels zullen de laatste 3 koppels per ronde met elkaar
wisselen. Het koppel dat in een ronde alleen speelt, krijgt dan een schrijver mee
Op de woensdag en zaterdag van 13.30-17.00 u. en zondags van 11.00-17.00 u.
Worden voor het begin van het toernooi bekend gemaakt
€ 10,00 per koppel
De sluitingsdatum voor inschrijving is dinsdag 21 juni
De inschrijvingen dient U te sturen naar de wedstrijdleider (zie boven)
Woensdag 22 juni worden de speelgroepen bepaald
Latere aanmeldingen komen automatisch achteraan
Ieder die zich opgeeft, accepteert de uitslag van de loting
Het publiek wordt op de baan toegelaten, mits men zich houdt aan de
aanwijzingen van de wedstrijdleiding
Er zijn geen aparte categorieën
Als er op zaterdag 25 juni geen rondje 18 wordt geslagen, zal de € 100,00 op de
zondag uitgekeerd worden aan de koppels die 18 slaan. Zijn er meerdere
koppels met 18 slagen, dan wordt dat bedrag gedeeld

Door opgave aan dit toernooi gaat u akkoord met de privacyverklaring van de MGV Duno

Wilt u de auto bij de tennis/voetbalkantine parkeren. Dank U
Wilbert van Helmond
Wedstrijdleider M.G.V. DUNO

