10e Oostpoort Toernooi - S.V.Sluis
op 2 juni 2018
Beste collega sportvrienden,
Op zaterdag 2 juni 2018 organiseert S.V. SLUIS voor de 10e keer een groot jeugd
internationaal voetbaltoernooi voor de F- en E-pupillen. We spelen het toernooi op onze
sportvelden aan de Zuiddijkstraat 102 naast onze oude stadspoort “De Oostpoort” te
Sluis.
Er kan weer in 3 categorieën worden ingeschreven:
Categorie
Maximale Leeftijd
Nederland
België
e
E-pupillen-JO11 10 jaar, geboren in 2007
E-pupillen 2 jaars
U11
e
9 jaar, geboren in 2008
E-pupillen 1 jaars
U10
F-pupillen-JO9 8 jaar, geboren in 2009
F-pupillen 2e jaars
U9
e
7 jaar, geboren in 2010
F-pupillen 1 jaars
U8
Mini’s-JO7
6 jaar, geboren in 2011
Mini’s
U7
5 jaar, geboren in 2012
Mini’s
U6
Na de geslaagde vorige edities, hopen wij natuurlijk wederom op een grote opkomst. In
2017 hadden we 50 teams en 500 spelertjes !!
De Mini’s en F pupillen starten om 09.00 uur, de finale van de Mini’s spelen we om +/12.00 uur en de finale van de F pupillen om +/- 12.30 uur. De E-pupillen starten om
12.30 uur en spelen de finale rond 15.30 uur.
Gezien de grote opkomst van de vorige edities zijn wij genoodzaakt om een maximaal
aantal teams in te schrijven. Er kunnen maximaal 10 ploegjes Mini Pupillen meedoen. Voor
de F en E pupillen geldt elk een maximum van 20 ploegjes.
We vragen u dan ook vriendelijk om uw team op te geven uiterlijk 2 mei 2018.
Vorig jaar moesten we helaas vele teams teleurstellen!! De regel die we hierbij
toepassen: wie eerst opgeeft, het eerst maalt!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Met sportieve groeten en hopende u te zien op 2 juni 2018.

Toernooiorganisatie S.V. Sluis
Alexander van Daele
Groenevelt 40
4524 MB, Sluis
E-mail : oostpoorttoernooisvsluis@live.nl

Opgave formulier SV Sluis
10e Oostpoort Toernooi
op 2 juni 2018
Vereniging:
Contactpersoon:
Begeleider op toernooi

Straat:
Postcode:
Plaats:
Gsm nummer:
Begeleider op toernooi

Email adres:

Let op: Dit e-mailadres zal worden gebruikt
voor verdere info omtrent het toernooi.

Wij willen graag deelnemen met de volgende teams:

Categorie

Geboorte Aantal Nederlandse
datum teams:
indeling:
Nederland / België
Klasse

E-pupillen- E 2e jaars / U11
JO11
E 1e jaars / U10

2007

F-pupillen- F 2e jaars / U9
JO9
F 1e jaars / U8

2009

Mini’s-JO7 Mini / U7

2011

Mini / U6

2012

Belgische indeling:
Nationaal/Gewestelijk/
Provinciaal

2008

2010

Geeft u zich bij voorkeur per mail op via dit formulier.
U ontvangt dan per direct uw bevestiging(garantie) voor
deelname per email.
Email-adres: oostpoorttoernooisvsluis@live.nl

