9 - 10 november 2019

Grote afsluiting regionale
jeugdtoernooien Mastersweekend
Locatie: TennisVereniging Rhelico
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Wat is de Lingecup?
De Lingecup is een initiatief van vijf tennisverenigingen. Bij iedere vereniging wordt
jaarlijks een open jeugdtoernooi georganiseerd. Nadat het laatste jeugdtoernooi
gespeeld is, wordt er als afsluiting een ‘masters toernooi’ georganiseerd: de Lingecup.

Wanneer is de Lingecup?
De Lingecup wordt gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 november bij Rhelico
in Rumpt.

Welke categorieën zijn er?
• Groen 1 Enkel (meisjes en jongens door elkaar)
• Groen 2 Enkel (meisjes en jongens door elkaar)
• Meisjes Enkel Junioren 10 t/m 14 jaar
• Jongens Enkel Junioren 10 t/m 14 jaar
• Meisjes Enkel Junioren 11 t/m 17 jaar
• Jongens Enkel Junioren 11 t/m 17 jaar
Voor Rood en Oranje wordt er een leuk event georganiseerd op zaterdag 9 november.

9 - 10 november 2019

Hoe kwalificeer ik me voor de Lingecup?

Grote afsluiting regionale
jeugdtoernooien
Mastersweekend
•
•

Doe mee aan minimaal drie van onze toernooien in het enkelspel.
Hoe meer je deelneemt, hoe meer Lingecup-punten je kunt verzamelen.
Behaal je in een toernooi de 1e plaats in het enkelspel dan verdien je in totaal
5 punten, 2e plaats 4 punten, 3e plaats 3 punten en 4e plaats 2 punten.
De overige spelers verdienen voor hun deelname 1 punt.
De bovenste 8 spelers met de meeste Lingecup-punten worden uitgenodigd voor
het weekend en strijden via kwartfinale, halve finale en finale voor de Lingecup.
Als er iemand verhinderd is voor het weekend, vullen we de lijst aan met
nummer 9, enzovoorts.

•
Locatie:
TennisVereniging Rhelico

Wat kan ik winnen?
Hoofdprijs: een mooie wisselbeker
Tennisclub
Tennisclub
TV
Tennisclub
G.T.C.
een plaquette die je mag houden
Leerbroek
Leerdam
Rhelico
De belt
Overwaard
2 kaartjes voor het finale weekend van het ABN AMRO toernooi 2020
week 22
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