
30e Internationale Tafeltennistoernooi Lloret de Mar. 
  
Alweer voor de 30e keer organiseren wij het Internationale Tafeltennistoernooi te Lloret de Mar,  dit vanaf zaterdag 
20 mei t/m zaterdag 27 mei 2017.  
Het toernooi wordt gespeeld in verschillende divisies en is daardoor toegankelijk voor dames en heren van alle 
niveaus en alle leeftijden. De wedstrijddagen zijn van maandag 22 t/m vrijdag 26 juni. 
Er bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor het teamtoernooi (bestaande uit minimaal 2 spelers), het 
individuele toernooi en het WUTTO plankentoernooi. 
Het teamtoernooi zal gespeeld worden van maandag t/m woensdag, het WUTTO plankentoernooi zal op donderdag 
plaatsvinden en het individuele toernooi op vrijdag. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 110,00 per persoon bij inschrijving voor 1 januari 2017, dit voor alle toernooien. Mocht u 
niet aan alle toernooien willen deelnemen dan blijft het inschrijfgeld gelijk. Na1 januari is het inschrijfgeld € 125,00. 
 
Teamtoernooi: 
De wedstrijden worden gespeeld volgens het Davis-Cup systeem d.w.z. per wedstrijd worden 4 enkel en 1 dubbel 
gespeeld, elk om de “best of five”. Ieder deelnemend team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 personen. 
  
Individueel toernooi: 
Het individuele toernooi wordt gespeeld, beginnende in poules, elk om de “best of five”. Na de poules afvalsysteem. 
  
Wutto plankentoernooi: 
Dit toernooi wordt gespeeld met standaard bats (plankjes met noppenrubber zonder onderlaag), beginnende in 
poules, elk om de “best of five”. Na de poules afvalsysteem. De organisatie zorgt voor deze standaard bats en deze 
dienen na de wedstrijd weer ingeleverd te worden bij de organisatie. 
  
Inschrijven: 
Inschrijven kan tot 22 april 2017. Tot 1 januari is het inschrijfgeld € 110,-, hierna bedraagt dit € 125,- 
Het inschrijfformulier opsturen naar toernooileider Gilbert Dix, emailadres: gdix@live.nl 
  
Betaling: 
Inschrijving is pas definitief na betaling. Na de inschrijving ontvangt u  een factuur die binnen 8 dagen overgemaakt 
dient te worden. 
  
Speellocatie: Pavelló municipal 'El Molí' de Lloret de Mar, Avinguda del Rieral, s/n - 17310 Lloret de Mar 
  
Reis/verblijf: 
Het vervoer naar Lloret de Mar, per vliegtuig, bus of auto, moet u zelf organiseren. Uiteraard is het ook mogelijk dat 
u zelf het verblijf aldaar regelt. Mocht u een hotel willen boeken dan kunt u ook contact opnemen met onze 
contactpersoon in Lloret de Mar, mevrouw Nicole Raets. Hieronder haar gegevens. 
Viatges Fenals s.a. – Avda Las Americas 36, 17310 Lloret de Mar, Spanje.  
Email: vfenalsnicole@yahoo.es 
Telefoon: 0034972364640 
Mobiel: 0034660474683 
  
Namens de organisatie:                                                               
Sport Europe                                                                               Francis Tafeltennisshop 
Avignonlaan 23                                                                           Kerkstraat 22 
5627 GA Eindhoven                                                                   9220 Hamme 
Nederland                                                                                    België 
Email: contact@sporteurope.nl                                               Email: info@tafeltennisshop.be 
Telefoon: +31 (0) 880087666                                                   Telefoon: +32 (0) 52470041 
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