
 
 
 

 
 

Your Fairy Tale Comes Through 
 
 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor je inschrijving voor de tiende EuroGames in Utrecht. 
Zoals bekend wordt het tennistoernooi van de EuroGames georganiseerd door Smashing Pink Amsterdam.  
Wij zijn verheugd dat wij circa 250 deelnemers mogen begroeten uit:  België, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Hongarije, Denemarken, Spanje, Zwitserland, Zuid Afrika, Zweden, Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten en Nederland. 
 
In deze brief staat belangrijke informatie over het toernooi.  
 
 
1. Indelingen en tijden 

Alle opgegeven speelsterkten zijn gecheckt bij de GLTA (Gay and Lesbian Tennis Alliance) en bij de KNLTB. 
Daarbij is gebruik gemaakt van de rankings per 1 mei 2005.  Alle plaatsingen zijn gebaseerd op de lijst per 
1 mei jongstleden. 
In ALLE afvalschema’s worden verliezersrondes gespeeld. Alle verliezersrondes worden gespeeld in een 
zogenaamde pro-set (dit is een set tot 8 games met een tiebreak op 8-8). Sommige dubbel onderdelen 
worden in een poule gespeeld. Na verlies van je eerste wedstrijd wordt je automatisch ingedeeld in de 
verliezersronde. Als je/jullie hier niet aan mee wilt doen, laat dit dan onmiddellijk na je eerste wedstrijd 
weten, dan kunnen wij je tegenstander waarschuwen. (Voor dubbelonderdelen: Je kan in de verliezersronde 
niet met een andere partner spelen dan waar je mee in de eerste wedstrijd in het hoofdschema uitkwam.) 
 
De schema’s van de EuroGames zijn gepubliceerd op de toernooi pagina’s van de GLTA: 
http://www.tennisinformation.com/tourny/5/1/5/4/5/1/5/default.asp en op de site van de EuroGames: 
http://www.2005.eurogames.info/

 
Omdat er echter de komende weken nog wijzigingen op kunnen treden, kunnen aan deze publicatie geen 
rechten worden ontleend. De speeltijden worden pas enkele dagen voor aanvang van het toernooi 
gepubliceerd. De definitieve tijden worden tijdens de drawparty bekend gemaakt (zie verderop in deze 
brief). 
 
Alle spelers worden verzocht een half uur voor iedere wedstrijd op het juiste park aanwezig te zijn.  
Door de grote drukte, het krappe schema en het feit dat we op twee parken spelen kunnen wij ons geen 
vertragingen veroorloven. Zoals bekend zijn verhinderingen (ook niet gedurende donderdag en vrijdag 
overdag) tijdens het toernooi niet mogelijk.  

 
2. Accreditatie - Draw party – Miet en Griet 

Alle deelnemers van de EuroGames dienen zich voorafgaand aan de eerste wedstrijd te hebben 
geaccrediteerd. Van de centrale organisatie krijg je hier apart bericht over. De accreditatie vindt plaats in 
de Koninklijke Jaarbeurs. 
De wedstrijdtijden zijn NIET beschikbaar bij de accreditatie maar kunnen opgehaald worden tijdens de 
zogenoemde drawparty. Deze Miet & Griet  wordt gehouden op woensdagavond 15 juni van 20.00 uur tot 
23.00 uur in de BodyTalk (www.bodytalk.nl), Oudegracht 64, Utrecht. Enkel deelnemers voorzien van een 
geldige accreditatie voor Tennis of Hockey worden toegelaten tot de drawparty. Gezien de locatie kunnen 
andere sporters helaas niet toegelaten worden, net zo min als familie of vrienden van de deelnemer. 
Tijdens de drawparty ontvang je de tijden van je eerste wedstrijden. Tevens is er de gelegenheid om je 
tegenstander alvast te leren kennen of je dubbelpartner te ontmoeten maar ook oude bekenden te 
begroeten.  
MAAR eerst accrediteren in de Jaarbeurs en daarna pas naar de BodyTalk !!! 
Kaartje, zie ommezijde. 
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3. Tenniscentra 
De wedstrijden worden gespeeld op de buitenbanen van Domstad en He
De Open, A en B poules spelen op donderdag en vrijdag op het park He
De C en D poule spelen op Domstad (DOM). Vanaf vrijdag 17.00 uur sp
 
De  tennislocaties beschikken over ruime kleedkamers en sanitaire voor
voorzieningen zijn speciaal voor dit toernooi aanwezig. De beide kantine
assortiment van drink- en etenswaren. Tevens kan elke dag de lunch en

 
4. Transport 

De routebeschrijving naar de parken tref je in het toernooiboekje aan e
 
 
 
Wij wensen je nu al een sportief, ontspannen en vooral gezellig tennistoern
in Utrecht. 
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