Lingecup

Hoe maken we tennis nog leuker
Door te strijden om De Lingecup!
De Lingecup is een ini a ef van 4 tennisverenigingen die aan/in de buurt van het riviertje de Linge liggen. Deze
verenigingen zijn TV Rhelico uit Rumpt, TC De Belt uit Heukelum, GTC Overwaard uit Gorinchem en TC Leerdam.
Bij iedere vereniging wordt jaarlijks een jeugdtoernooi georganiseerd. Om de jeugd te s muleren om aan deze
toernooien deel te nemen, wordt er -nadat het laatste jeugdtoernooi gespeeld is- als afslui ng een Masters toernooi georganiseerd: “De Lingecup”.
De Lingecup wordt ieder jaar bij één van de vier verenigingen gehouden. In 2018 zal De Lingecup worden gehouden bij TC Leerdam op 10 en 11 november.
In het Lingecup weekend organiseren we een leuk toernooi waarin alle spelers die aan minimaal 3 van de 4 toernooien hebben deelgenomen, kunnen meedoen.
•
De spelers die bij een van de eerdere toernooien een (halve)ﬁnale Enkelspel hebben behaald, strijden om
de wisselbeker “De Lingecup” en een mooie hoofdprijs.
•
Voor de overige spelers organiseren we in het weekend ook wedstrijden om mooie prijzen te winnen
(Enkel/Dubbel/Mix).
Verder zal het weekend ingevuld worden met diverse leuke/spor eve ac viteiten zodat het voor iedereen een
onvergetelijk weekend wordt.
Hoe kom je in dus aanmerking voor deelname aan het Lingecup weekend? Heel simpel, door aan 3 van de 4 toernooien deel te nemen! En als je in de (halve) ﬁnale Enkelspel van een toernooi terecht komt, strijd je jdens het
Lingecup weekend om de wisselbeker en de hoofdprijs.
De categorieën voor “De Lingecup” zijn:
•
Meisjes en jongens enkel Groen
•
Meisjes en jongens enkel Geel t/m 14 jaar
•
Meisjes en jongens enkel Geel t/m 17 jaar
Tijdschema toernooien:
Toernooi Leerdam
Toernooi Rhelico
Toernooi De Belt
Toernooi Overwaard
De Lingecup

4 - 10 juni
22 - 29 september
8 - 14 oktober
17 - 21 oktober
10 en 11 november

