Uitnodiging
The Flyers-Arcus
zaalhandbaltoernooi 2018
www.the-flyers.nl

Handbalvereniging “The Flyers” uit Wijchen organiseert dit jaar
op 1 en 2 september alweer het 8e The Flyers-Arcus
Zaalhandbaltoernooi
in ons sportcentrum Arcus. (zie: http://www.sportcentrumarcus.nl).
Al 8 jaar dé voorbereiding voor je competitie en een toernooi om het begin
van het nieuwe seizoen te starten. Iedereen is welkom, van F jeugd tot en met de senioren.
Wij willen u bij deze graag uitnodigen om deel te nemen aan ons toernooi op:

Zaterdag en zondag, 1 en 2 september 2018
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Op zaterdag zullen overdag de teams van de F-jeugd tot en met de B-jeugd spelen.
Zaterdagavond spelen de dames en heren A-jeugd.
De dames en heren senioren en recreanten spelen op zondag.
De F-, E en D-jeugd teams spelen wedstrijden van 20 minuten en de C-jeugd tot en met de
senioren teams spelen 25 minuten per wedstrijd.
Het toernooi zal plaatsvinden in ons prachtige Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14, 6602 HX
Wijchen, tel.nr. Arcus: 024-645 4775.
Elke vereniging spelend op zondag is verplicht om minimaal één scheidsrechter te leveren.
Het inschrijfgeld bedraagt €30,00 voor de jeugdteams. De F jeugd kunnen zich voor €10,00 per
team inschrijven. Voor de Senioren en Recreanten zijn de kosten €37,50 per team.
De inschrijvingen worden dit jaar hetzelfde behandeld als afgelopen jaar. We willen de poules
indelen met een zo gelijk mogelijke speelsterkte. Teams kunnen zich inschrijven t/m 15 mei. De
teams die mogen deelnemen worden voor 1 juni bekend gemaakt.
Bij de bekendmaking van de deelname zullen we de betaling toelichten.
Heeft u zich ingeschreven voor ons toernooi dan ontvangt u minimaal twee weken voor aanvang
van het toernooi het wedstrijdprogramma (via e-mail).

Inschrijving voor dit toernooi gaat door het invullen van bijgaand inschrijfformulier.
Mail dit vervolgens volledig ingevuld naar flyerszaaltoernooi@gmail.com
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via het mailadres
flyerszaaltoernooi@gmail.com of telefonisch met René Hermens 024 – 357 8851.
Hopelijk kunnen wij u begroeten in Wijchen!
Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie The Flyers

