Uitnodiging
Sparta’18
Pinkstertoernooi
10 juni 2019

Voetbalvereniging SPARTA ’18 Sevenum
Opgericht 19 mei 1918
Aangesloten bij KNVB district Zuid II nr. BB-JW-895
Sportpark ’t Spansel, Luttelseweg 26, Sevenum,  077- 4671861,  www.Sparta18.nl

Sevenum, 10 November 2018
Beste sportvrienden,
In 2019 zal voetbalvereniging Sparta ’18 wederom haar
Pinkstertoernooi voor JO-8, JO-9, JO10 & JO-11 organiseren.
Ook uw vereniging nodigen we graag uit om aan dit toernooi deel te nemen, dat
wordt gespeeld op ons sportpark ’t Spansel. Het toernooi wordt gehouden op
Pinkstermaandag 10 juni 2019. De JO-10 & JO-11 teams zullen ‘s morgens hun
wedstrijden spelen. ‘s Middags zullen de JO8 & JO-9 teams om de hoogste eer
gaan strijden.

Bij de indeling wordt, zo veel mogelijk, rekening gehouden met de competitieindeling en de bijbehorende resultaten/klassering van de tweede helft van het
seizoen 2018-2019.
Deze toernooi jaargang streven wederom naar een nieuwe frisse opzet van het
toernooi. We hebben dan ook verschillende verrassingen in petto voor de jongste
junioren van onze verenigingen.
Hierbij te denken aan buitenlandse deelname, frisse tegenstanders van
verenigingen die je in de competitie niet tegen komt etc. U wordt hier nader over
geïnformeerd. En voor nadere informatie kunt u ook terecht www.sparta18.nl
De kracht van ons toernooi blijft echter nog steeds, dat de teams veelal spelen
tegen tegenstanders van gelijk niveau. Ook zijn de wachttijden, tussen de te spelen
wedstrijden, beperkt.
In verband met de verdere organisatie zien wij Uw inschrijving graag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 15 april 2019, tegemoet. Bij een te groot
aantal inschrijvingen zal de volgorde van ontvangst bepalend zijn voor
deelname. Aanmelden kan middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier of
per e-mail (toernooien@sparta18.nl).
Uiteraard is er geen inschrijfgeld verschuldigd voor dit toernooi.
Medio april 2019 ontvangt u een bevestiging van uw deelname. Tevens wordt u zo
snel mogelijk bericht, wanneer een ingeschreven team onverhoopt niet geplaatst
kan worden.
Hopende op een positieve reactie,
Namens Sparta ‘18 Jeugd
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p/a: Molenstraat 32 5975AG Sevenum
Telefoon 077-4673228
E-mail: toernooien@sparta18.nl
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Aanmeldingsformulier

De vereniging …………………………………………… geeft zich op voor het
Pinkstertoernooi
op maandag 10 juni 2019 te Sevenum bij Sparta ’18, met de volgende teams:

JO-10 ..

O

JO-8 ..

O

JO-10 ..

O

JO-8 ..

O

JO-10 ..

O

JO-8 ..

O

JO-10 ..

O

JO-8 ..

O

JO-11 ..

O

JO-9 ..

O

JO-11…

O

JO-9 ..

O

JO-11 ..

O

JO-9 ..

O

JO-11…

O

JO-9..

O

(graag aankruisen welke teams u wenst aan te melden)
Vereniging
Naam contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Clubtenue kleuren

Toernooicommissie Sparta‘18
p/a: Molenstraat 32 5975 AG Sevenum
Telefoon: 077-4673228
E-mail: toernooien@sparta18.nl

shirt:

broek:

kousen:

