SV Zwolle Cup 2020
Uitnodiging voor het internationaal jeugdtoernooi op 20 juni 2020
voor JO8/M-JO9, JO10/M-JO11 en M-JO13 teams.
Ook dit seizoen organiseert SV Zwolle weer een internationale jeugdtoernooi en wij nodigen uw
vereniging van harte uit om deel te nemen. Voor teams met een langere reistijd is het mogelijk om
al op vrijdag aan te komen.
Graag wil ik u vragen om deze uitnodiging en inschrijfformulier door te zetten naar de trainers en
leiders die verantwoordelijk zijn voor deze jeugdteams binnen uw vereniging.
Het registratieformulier mag naar ons worden teruggezonden maar u kunt ook via de site
registreren zodat uw plek in het toernooi is gereserveerd.
Zodra het registratieformulier is ontvangen door ons bent u geregistreerd voor het toernooi.
De deelnemers worden dan weergegeven op de homepage www.svzwolle.nl
De kosten voor 2020 zijn 35 euro per deelnemende team. Voor de teams die blijven overnachten
bedraagt dit 65 euro. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief, deze dient uiterlijk 1
april te worden overgemaakt.
Dit omvat alle kosten en een lekker sportieve lunch en voor de teams die overnachten een ontbijt en
een leuke herinnering voor alle deelnemers.
Gelieve zo snel mogelijk te registreren, het toernooi is zeer snel vol geboekt en anders moeten wij u
op de wachtlijst zetten.

Rekening houder:

SV Zwolle
BIC INGBNL2A IBAN NL42INGB0002108432

Vermeld de teamnamen bij de overschrijving en de contactpersoon die zich op het
registratieblad bevindt. “Cup 2020 – SVZwolle 9-1 – Peter Rosseau”

Met sportieve groeten
Peter Rosseau

SV Zwolle
jeugdtoernooi@svzwolle.nl

SV Zwolle Cup 2020
Op de volgende wijze wordt er gespeeld:
JO08-JO09-JO10
JO11-JO13
MO09
MO11 -MO13

: 6x6 ¼ veld 1x15 min / Poules van 6 teams
: 8x8 ½ veld 1x15 min / Poules van 6 teams
: 6x6 ¼ veld 1x15 min / Poules van 6 teams
: 8x8 ½ veld 1x15 min / Poules van 6 teams

Voorrondes, 1/8 finale en finale, s’middags wordt er voor alle deelnemers een gezonde lunch
aangeboden en er is de gehele dag water en ranja te krijgen.
Elk team krijgt een aandenken aan deze onvergetelijke dag.

Er is ook de optie voor het reserveren van tenten, bedden of veldbedden als je wil blijven
overnachten

SV Zwolle Cup 2020

Na zo’n actieve dag zal iedereen zin hebben in een goede maaltijd. Voor de teams die hier
interesse in hebben bestaat de mogelijkheid om een eigen BBQ met voldoende eten klaar te
hebben staan aan het einde van de dag. Onze sponsor Van Guilik zal dit einde dag (rond 16:30)
aanleveren op het sportpark.
.
Per pakket
op grote schalen (100 gram p.p.)
- Kipsate
- Scharreleisalade
- BBQ worst
- Rundvleessalade
- Voorgebraden hamburger
- ¼ stokbrood p.p.
- Kruidenboter
- Kunststof borden en bestek
- BBQ’s met gas
Kosten voor deze BBQ zijn € 8,50 per deelnemer.
Graag bij opgave doorgeven; team, aantal kinderen, aantal ouders en of er eventueel dieet wensen
zijn ook Halal kan aangegeven worden.
Reserverings opties:
aantal
Team inschrijving zaterdag
Team inschrijving incl. overnachting
16 persoons tent
8 persoons tent
Eenpersoons veldbed
Eenpersoonsbed met matras
Slaapzak
Biertafelset (2 banken + 1 tafel)
BBQ zaterdag middag

prijs
€ 35,00
€ 65,00
€ 369,00
€ 242,00
€ 9,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 18,00

/team
/team
/stuk
/stuk
/stuk
/stuk
/stuk
/set
€ 8,50 /pers

totaal

