AAN ALLE MAARTENSDIJKERS
Op Koningsdag 2017 organiseert Volleybalvereniging Salvo’67 weer het Stratenvolleybaltoernooi.
Deze 31ste editie is onderdeel van het 50-jarig jubileum van Salvo’67.
DATUM
PLAATS
AANVANG
EINDE

:
:
:
:

27 April 2017
TZ velden – Dierenriem, achter de tennisbanen.
10.30 uur
uiterlijk 14.00 uur

Aanmelding
Meldt je als team of individueel aan bij een van de contactpersonen.
Is je straat niet genoemd? Meldt je aan bij de contactpersoon het dichtst bij jou in de buurt.
Of - onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer – via jubileumsalvo@gmail.com.
Het inschrijfgeld is d 5 per persoon. De inschrijving sluit dinsdag 18 april om 18.00 uur, zodat we bij de
organisatie met het aantal deelnemers rekening kunnen houden.
Leeftijdgrenzen
Als minimum leeftijdsgrens geldt 13 jaar. Naar boven is er geen grens, niemand hoeft zich te oud te
voelen om mee te doen.
Ervaring is niet noodzakelijk
Bij het stratenvolleybaltoernooi gaat het om een paar uur sportief plezier!
Iedereen met en zonder ervaring kan meedoen.
Team-samenstelling
Teams (minimaal 6 spelers per team) waarin zowel dames als heren meedoen hebben de voorkeur.
Uiteraard is deelname door meer teams per straat mogelijk.
Wedstrijden
Er zal in poules worden gespeeld. De contactpersoon ontvangt enkele dagen voor 27 april het
wedstrijdschema en het wedstrijdreglement.
De wedstrijden worden op tijd gespeeld. Bij de toeter van einde wedstrijd, de rally afmaken.
Finale
Na afloop van de wedstrijden spelen de poule-winnaars de finalewedstrijden om de titel
“Stratenvolleybalkampioen 2017”.
Slecht weer
Mochten onverhoopt door slecht weer de wedstrijden niet door kunnen gaan dan vindt er - vanwege de
al gemaakte kosten - geen restitutie plaats.
Wij hopen echter dat het heel mooi weer zal zijn en wij er met z’n allen een prettige en sportieve dag van
zullen maken.
DUS, SNEL AANMELDEN BIJ EEN CONTACTPERSOON, OF VIA DE MAIL – IN IEDER GEVAL VOOR 18 APRIL!
De toernooicommissie
z.o.z.

z.o.z.

