INTERNATIONAAL

JEUGDTOERNOOI
met overnachting

26 en 27 mei - 9de editie
voor JONGENS en MEISJES
U13, U15 en U17
Op 26 en 27 mei 2022 organiseert Fixit Volley Kalmthout de negende editie van de FIXIT JEUGDCUP, een internationaal
jeugdtoernooi met overnachting. Het toernooi staat open voor regionale en provinciale jongens- en meisjesploegen.

Leeftijdscategorieën:
U13: geboren in 2009 en later : meisjes op zaterdag en jongens op zondag
U15: geboren in 2007 en later : tweedaags toernooi voor meisjes en jongens
U17: geboren in 2005 en later : tweedaags toernooi voor meisjes en jongens

De FIXIT JEUGDCUP is een toernooi met gelegenheid om te overnachten.
Deelnemers verblijven in accommodatie die ons ter beschikking wordt gesteld door verschillende jeugdverenigingen in de
gemeenten Kalmthout en Wuustwezel. In totaal kunnen we zo’n 220 slaapplaatsen aanbieden. Er bestaat ook de mogelijkheid
om te overnachten in zelf meegebrachte tenten. Wij vragen om uw keuze vooraf te specifiëren.

Deelnamekosten:
JONGENS & MEISJES U13
 Het toernooi voor de U13 is zonder
overnachting! De meisjes spelen
donderdag 26 mei en de jongens op
vrijdag 27 mei.
 Deelnamekosten: 50 euro per ploeg
+ 9 euro per speler/speelster.
Inbegrepen in deze prijs: middagmaal
(=belegd broodje) en 1 gratis drankje.
 Deelname aan de barbecue:
vrijblijvend aanbod, enkel op
donderdagavond :
15 euro per persoon

JONGENS & MEISJES U15 & U17
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro per ploeg, met een borg
van 50 euro. Deze borg wordt teruggegeven na afloop van het toernooi.
 Ploegen die niet blijven overnachten betalen 150 euro per ploeg
plus een borg van 50 euro. Uiterste betaaldatum is 8 mei 2022.
 Maaltijden en overnachting
 Voor 4 maaltijden (middag, avond, ontbijt, middag) en
1 overnachting (donderdag): 50 euro pp
 Indien het team 2 overnachtingen wenst, met aankomst op
woensdagavond, is er een extra ontbijt voorzien op donderdagmorgen
en betaalt men 60 euro per persoon.
 Er zijn per ingeschreven deelnemer drie gratis consumpties voorzien.
Deze consumpties worden overhandigd voor de barbecue en zijn die
avond geldig in het Fixit clublokaal.

Bijzonderheden:
 Op donderdagavond organiseren we een grote barbecue voor alle deelnemers die overnachten. Daarna is er nog een fuif in
het clubhuis van Fixit., tot 24u. We voorzien ook ruimte voor niet-fuivers. .
 Aan elke ingeschreven club wordt gevraagd een scheidsrechter beschikbaar te stellen, en men ontvangt hiervoor een korting
van € 30 op het totaal. Deze korting wordt na afloop van het toernooi verrekend samen met de waarborg.
Deze scheidsrechter dient 3 matchen per toernooidag te leiden.
 Per team is er ook één verantwoordelijke aanwezig, ouder dan 21 jaar, die instaat voor de begeleiding van de jongeren.
Deze persoon is het aanspreekpunt voor zijn/haar ploeg.
 De mogelijkheid bestaat om toernooishirts te aan te schaffen. Deze shirts met unieke print zijn een mooie herinnering aan
het toernooi, aan de prijs van 17 euro.

Online inschrijven kan tot 8 mei 2022. Verdere communicatie (vragen) kan u richten aan toernooiverantwoordelijke
Dirk Eestermans via: fixitvolleykalmthout@gmail.com
Wij hopen veel enthousiaste ploegen in te schrijven voor opnieuw een prachtig toernooi!
Het toernooicomité

