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Gosink Bau GmbH

w. t c b w e m l . d e

Uitnodiging

3e Gosink Bau Mixed-Cup
20 t/m 22 maart 2020
Tennishal TC Blau-Weiß Emlichheim
Beste tennisvrienden,
vanaf frijdag 20 maart t/m zondag 22 maart organiseert TC Blau-Weiß Emlichheim voor de derde keer een
open mixedtoernooi met de vriendelijke steun van Gosink Bau GmbH uit Hoogstede.
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers uit Grafschafter clubs, de aangrenzende regio en natuurlijk ook uit Nederland.
Het toernooi vindt plaats in een gezellige sfeer met koffie, cake, koude dranken en een snack en zou hier naast de
sportieve competitie ook de mogelijkheid moeten bieden om te praten en te socialiseren met gelijkgestemde mensen.
Plaats en tijd *
Tennishal Emlichheim, Zur Denne 6, 49824 Emlichheim
Vrijdag 20 maart van 17.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 21 maart van 10.00 tot 20.00 uur
Zondag 22 maart van 10.00 tot 18.00 uur
Aansluitend prijsuitreiking en een gezellig einde.
De volgende categorieën zijn gepland *
Open
Speelsterkte 1–6, alle leeftijden vanaf 2007
13 tot 29 jaar
Speelsterkte 7–9
30+
Speelsterkte 7–9
40+
Speelsterkte 7–9
50+
Speelsterkte 7–9
Game mode
Wedstrijdduur 60 minuten inclusief 5 minuten inspelen. De games worden gewoon doorgeteld (dus geen sets).
Winnaars en verliezersronden, maar mogelijk ook in poules (afhankelijk van het aantal deelnemers).
Prijzengeld
De eerste, tweede en derde plaats van de respectievelijke categorieën lonkt een prijzengeld.
Registratie
per e-mail an r.lichtenborg@tcbweml.de met leeftijd en speelsterkte uiterlijk tot 11 maart 2020.
Inschrijfgeld
25,– Euro per team. Maak deze vóór 10 maart 2020 over naar Grafschafter Volksbank eG,
DE54 2806 9956 4814 5050 00, GENODEF1NEV. De registratie is bindend.
Met sportieve groeten
Rudolf Lichtenborg			
Heinrich Lichtenborg
Sportwart				1e voorzitter

*) De speeltijden kunnen variëren afhankelijk van de deelname. Exacte tijden zijn te vinden op www.tcbweml.com kort voordat het
toernooi begint. Voor zover mogelijk voor ons houden we graag rekening met persoonlijke afspraken (bijvoorbeeld als u verder
weg reist, enz.).

