Gieten januari 2018

Beste volleyballers
Wat:
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Kosten:

Volleybaltoernooi Groningen
7 april 2018
9.30- 18.00 uur
Sporthal de Hullen in Roden
€ 40,- per team

Er kunnen maximaal 40 teams worden geplaatst!
Aangezien we alles zo goed mogelijk willen laten verlopen, volgen hier enkele richtlijnen.
•

Deelname is alleen mogelijk als team.(minimaal 6 personen).

•

Er wordt gespeeld in een vijftal klasses:
heren klasse laag, heren klasse midden, heren klasse hoog,
dames en junioren.
De senioren(dames en heren) moeten minimaal 16 jaar zijn;
De junioren moeten minimaal 12 en mogen maximaal 17 jaar zijn.

•

Een junioren team mag uit meisjes en jongens bestaan. Een herenteam bestaat
uitsluitend uit heren en een damesteam uitsluitend uit dames.

•

Een wijk of gemeente mag alleen diegene opstellen die tot die betreffende wijk of
gemeente behoren. De spelers moeten leden of onderzoekers zijn. Het doel van
deze activiteit is om als leden van de wijk gezamenlijk een sportieve dag te hebben.

•

Wanneer een wijk/gemeente een te kort aan deelnemers heeft, mag deze in overleg
met een andere gemeente een gezamenlijk team in het veld brengen.

•

Deelname kan uitsluitend schriftelijk gebeuren met het aanmeldingsformulier via
e.mail.(zie blz 2 van dit formulier)

Uiterste inschrijfdatum 10 maart 2018
e.mail: sietskelieben@ziggo.nl
t.a.v. Sietske Lieben
•

De ingeschreven teams krijgen uiterlijk 31 maart een wedstrijdrooster & reglement
via e.mail toegestuurd.
Ieder team wordt ingedeeld om te fluiten. Hou hier rekening mee!!!!
Extra scheidsrechters zijn altijd welkom. Deze namen graag vermelden bij de
opgave.

Na het toernooi kan er voor € 4,50 een maaltijd genuttigd worden in het
kerkgebouw.(bonnetjes hiervoor kunnen voor 12.00 uur in de sporthal worden gekocht)

Feestavond om 20.00 uur voor iedereen vanaf 12 jaar

Aanmeldingsformulier volleybaltoernooi Groningen 7 april 2018

Wijk/gemeente:
Team:

Junioren/

dames/

heren laag/ heren midden/heren hoog

Teamleden:
Naam

Leeftijd

Wijk/Gemeente

Teamleider:
Tel/nr :
e.mailadres
evt extra scheidsrechters:

Extra richtlijnen mbt de sporthal.
Deze graag delen met alle teamleden en supporters

•

In de kantine van de sporthal mogen geen eigen meegebrachte
consumpties worden genuttigd
.

Handtekening teamleider:

