Varmt välkomna till Ljugarn Open 2017
Datum

Lördag 22 juli – fredag 28 juli 2017

Plats

Björkvallen, Hålvägen, Ljugarn

Anmälan

Anmälan sker till: LjugarnOpen2017@gmail.com
Ingen pärm i år!
Vid anmälan – ange:
1. Namn
2. Telefonnummer
3. Email
4. Klass(er)
Du får anmäla dig i en singelklass (A eller B), samt Oldboys för herrar, inga övriga
begränsningar i antalet klasser.
Om du anmäler dig till dubbel kan du antingen ange din spelkamrat, eller hoppas på
att tävlingsledningen hittar en partner åt dig, vilket vi försöker göra efter bästa
förmåga.
Senaste tidpunkt för anmälan är tisdag den 18 juli 2017 kl. 21:00.

Betalning

Medlem i Ljugarns IF betalar 150 kr per singelklass och 75 kr per dubbelklass. Icke
medlemmar betalar 300 kr per singelklass och 150kr per dubbelklass.
Betalning för deltagande erläggs med Swish eller bank/kreditkort (OBS inga kontanter)
inför första matchen, i tävlingssekretariatet på Björkvallen.
För att få medlemspris måste du antingen ha betalat medlemsavgift senast den 9 juli
2017 (så att det syns i våra utdrag) eller kunna påvisa att avgift därefter har erlagts.
Om du vill bli medlem kan du registrera dig och betala på
www.bokatennis.nu/ljugarnsif. Medlemsavgift för 2017:

Senior 250 kr

Junior (upp till 18 år) 150 kr

Familj (makar/sambos samt barn) 500 kr

Spelschema

Spelschema publiceras på tavlan vid klubbhuset – samt som pdf på Facebook och
hemsidan – senast onsdag den 19 juni 2017 kl. 24:00.

För att flytta en match måste båda spelarna/paren vara överens. På anslagstavlan vid
klubbhuset finns reservtider samt telefonnummer till alla spelare. Kontakta alltid
tävlingsledningen när matchflytt har avtalats och meddela ny tid.

Klasser

Ljugarn Open 2017 spelas i följande klasser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dam Singel A
Dam Singel B
Dam Dubbel
Herr Singel A
Herr Singel B
Herr Old Boys – H55 – för spelare födda 1962 eller tidigare
Herr Dubbel
Mixed Dubbel – herr och dam, inga krav på äkta makar e dy
Två Generationer Dubbel – en spelare från vardera generation i samma familj, dvs.
en mor eller far tillsammans med sin son eller dotter

Du kan anmäla dig till fler klasser, men inte till både A- och B-singel.
Ungdomsklasser

Ljugarn Open för ungdomar spelas som en separat tävling, se separat information på
LjugarnsIF.se och Facebook för mer information.

Turneringsform

Samtliga klasser avgörs i utslagsform där endast vinnaren går vidare till nästa omgång –
med pris till vinnare respektive finalist. Seedning sker baserat på tidigare resultat i
Ljugarn Open.
Losers Cup kommer eventuellt att spelas mot slutet av veckan med separat
kallelse/anmälan. Det blir i så fall kortmatcher i lämplig social form, givet att vi har haft
tur med vädret och har bantider över.

Matchform

Samtliga matcher spelas i bäst av tre set – inte på tid. Inbollning är dock begränsad i tid
till fem minuter.
Fram till och med kvartsfinal - startas varje set i ställningen
2-2 och avgörs i tiebreak vid ställningen 6-6. Game avgörs med fördel.
Från och med semifinal - startas varje set i ställningen 0-0 och avgörs i tiebreak vid 6-6 i
game. Game avgörs med fördel (dvs inte no-add).
Tiebreak spelas alltid först till 7. I ställning 6-6 eller därefter avgörs tiebreak med två
poäng (tex. 10-8).
Vid tidsbrist pga. regnavbrott eller vid stort deltagande kan matchformen komma att
ändras till bäst av tre matchtiebreak till 10.

Bollar

Bollar (Wilson US Open) tillhandahålls av sekretariatet inför match.
Tävlingssekretariatet avgör när bollar behöver bytas ut.

Prisutdelning

Preliminärt sker prisutdelning direkt efter herr och damfinalen fredag
den 28 juli 2017.

Vi behöver Din
hjälp!

1. Städdag
Onsdag 19 juli 2017 träffas vi klockan 9:00 att städa och göra i ordning anläggningen.
Ju fler vi är desto fortare går det. Minst en från varje familj som deltar bör närvara,
gärna två.
2. Priser
Om du vill sponsra eller bidra med priser, kontakta Anna Wränghede.
3. Ställ upp som matchvärd!
Matchvärdar ansvarar för att starta matcher ser till att det finns bollar och hjälper till
att torka banor i händelse av regn. Anmäl dig på listan som sitter på anslagstavlan på
klubbhuset. Planeringsmöte för matchvärdar hålls fredagen den 21 juli klockan 17.00
vid tennisbanorna.

Tävlingsledning

LjugarnOpen2017@gmail.com

Admin för anmälan och frågor

Ulf Vucetic (0708-168742)

Tävlingsledare

Anna Wränghede (0705-732624)

Priser/matchvärdar/städdag

Annika Hogen (0708-251818)

Prisutdelning/städdag

