
Tävling för dig som är 9-12år

Spelform:
Tävlingen spelas i pooler där alla deltagare får spela minst 4 matcher.
Varje match spelas som ett matchtiebreak först till 10 poäng, med 
avgörande boll vid 9 lika. Matchlottningen presenteras på tävlingsdagen 
på tävlingsplatsen.

Anmälan:
Anmälan sker på Tävling Online. Lista på deltagare publiceras på 
hemsidan. Spelare/ansvarig är skyldig att göra sig underrättad om 
deltagande. Lottning sker om arrangören inte klarar av att genomföra 
tävlingen p.g.a. ett för stort antal anmälningar.

Anmälningsavgift:
150kr, betalas med Swish till 1233 9453 18, märk med MAXI.
Klubben tillhanda senast 23 november.

Tid:
Samling för genomgång kl14:00. Tävlingen beräknas ta 2,5-3 timmar. 

Priser:
Samtliga deltagare får medalj och diplom.

Vid frågor:
Kontakta Martin Engström, tävlingsledare, på 0708-843030

Den 26 november kl14:00, Albäckshallen

Trelleborgs Tennisklubb arrangerar en SO Tour Maxi Tävling! 
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