Uitnodiging Scaldinatoernooi 2015
Scaldina organiseert op Zaterdag 25 april 2015 evenals vorig jaar
een tafeltennistoernooi voor senioren van verenigingen uit Zeeland,
Zuid-Hollandse eilanden en Brabant.
Heren, die in het bezit zijn van de licentie C t/m H, en dames met
licentie B t/m F worden van harte uitgenodigd tot deelname.
Op het inschrijvingsformulier moet de licentie worden vermeld
waarmee op dit moment aan de competitie wordt deelgenomen.
Datum

: Zaterdag 25 april 2015

Zaal

: Gymzaal Pontes Pieter Zeeman School,
Hatfieldpark 1 te Zierikzee

Aanvang

: 09.30 uur, zaal open om 09.00 uur

Einde

: omstreeks 18.00 uur

Toernooileiding

: Jan Remmers

Aantal spelers

: maximaal 80

Speelwijze

: volgens NTTB – wedstrijdreglement
De grootte van de poules is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen

Prijzen

: 3 bekers per klasse

Inschrijving

: het volledig ingevulde verzamelformulier
sturen naar Jan Remmers, Burg. Bollelaan 25
te Burgh-Haamstede (4328 LT) of mailen naar:
jgremmers@zeelandnet.nl

Sluitingsdatum

: Maandag 20 april 2015
(spelers die op de reservelijst zijn geplaatst
krijgen zo snel mogelijk bericht of zij kunnen
meedoen )

Inschrijfgeld

: €7,50- per persoon, inschrijving verplicht tot
deelname en betaling; teruggave van het
inschrijfgeld uitsluitend bij tijdige afmelding en
alleen in verband met aantoonbare
onvoorziene omstandigheden

Betaling

: bij inschrijving te voldoen door overmaking
op NL23 RABO 0357873866

Loterij

: op dit toernooi is er weer een loterij waarmee
u de Scaldina steunt en weer mooie prijzen
kunt winnen

Bar

: Koffie en thee is een eerste vereiste om
wakker te worden. Verder is er bier en
frisdrank te koop en voor wat extra energie
is er de mars/snickers.
Ook een zakje chips is te verkrijgen.

Diversen

: in de zaal is roken niet toegestaan,
: het dragen van sportkleding is verplicht,
sportschoenen met zwarte zolen, witte shirts
en witte shorts zijn niet toegestaan;
: beslissingen van de toernooileiding zijn
bindend;
protesten kunnen niet worden ingediend.

Bijlage

: verzamelinschrijfformulier

