Bij deze nodigen we jullie uit om deel te nemen aan het 11e‘Ber Haan Toernooi’ nieuwe stijl.
Dit is een jaarlijks terugkerend toernooi, toegankelijk voor alle leden.

Speeltijden Afhankelijk van deelname is het mogelijk dat er van onderstaande speeltijden afgeweken wordt.
-

Maandag t/m vrijdag: (2 rondes + evt. inhaal) 19.00 – 19.50 / 20.00 – 20.50 / 21.00 – 21.50 uur.
Zaterdag en zondag: (9 rondes + evt. inhaal) vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zondag: (finale) 10.00 – 10.50 / 11.00 – 11.50 / 12.00 – 12.50 uur.
Een wedstrijd duurt precies 50 minuten, zo blijven 10 minuten over om in spelen, de baan te
vegen en van baan te wisselen. Er kan zowel in Obbicht als in Grevenbicht gespeeld worden.

Puntentelling
-

Per ronde worden 3 wedstrijden gespeeld: 1 Mix / 1 Herendubbel / 1 Damesdubbel.
Per wedstrijd worden de games geteld, winst levert 4 punten op, de verliezer krijgt voor elke
3 games 1 punt, bij gelijke stand beide 3,5 punt. Bij verschil van 1 of 2 games krijgt winnaar
4 punten en verliezer 3 punten.

Teams
-

Er worden twee poules gevormd, de organisatie bepaalt o.a. aan de hand van de gemiddelde
speelsterkte de indeling van de poules.
Een team bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 10 personen.
Binnen een team dient minimaal de helft van de spelers lid te zijn van TC Bicht’14, er mag dus
max de helft van de spelers KNLTB lid van een andere club te zijn.
Per speelronde dienen minimaal 3 dames en 3 heren per team beschikbaar te zijn aangezien
het mogelijk is dat er zowel een mix als een dames- of herendubbel tegelijk gespeeld wordt.
Enkel bij hoge uitzondering, in geval van overmacht bij bijv. blessure, is vervanging toegestaan
voor de rest van de duur van het toernooi. Enkel vooraf in overleg met de organisatie.
Het is niet mogelijk om als gehele team verhinderingen op te geven.
Deelname vanaf 16 jaar.

Inschrijfgeld
-

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per deelnemer, dit dient betaald te worden bij de eerste
wedstrijd in 1 bedrag voor het gehele team.
Betalen van het inschrijfgeld geeft recht op deelname aan het eten en tombola op de finaledag.
Niet spelende leden of aanhang kunnen aan het eten en de sluiting deelnemen voor € 8,- per
persoon. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk! Betalen op de finaledag bij de organisatie.

Finaledag
-

Op zondag 2 juli worden de finales tussen nr. 1 en 2 uit beide poules gespeeld.
Bij start van de finale starten beide teams met gelijke stand (0-0) en wordt bovenstaande puntentelling gehanteerd.
Er wordt als volgt gespeeld: 10.00 – 10.50 uur DD / 11.00 – 11.50 uur HD / 12.00 – 12.50 uur Mix.
Na de finalepartijen is tombola en prijsuitreiking met aansluitend een overheerlijke barbecue.
Aansluitend een gezellige feestmiddag met Live entertainment en springkussen voor de kids.

Inschrijving
-

Inschrijving per team via berhaantoernooi@tcbicht14.nl ovv van teamnaam en speelsterktes.
Wil je meedoen, maar krijg je geen compleet team bij elkaar, meld je dan bij de organisatie.
Sluiting inschrijving op 12 juni a.s..

De organisatie heeft de mogelijkheid door bijvoorbeeld weersomstandigheden of aantal inschrijvingen het reglement aan te passen.

