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Van:

Tafeltennisvereniging SHOT Soest
Speellocatie: Orlando gebouw, Di Lassostraat 65, Soest
kindertafeltennisfeest@shot.nl

Onderwerp:

Kindertafeltennisfeest 2018

Datum:

Soest, 1 oktober 2018

Geacht schoolteam / BSO-team,
Op donderdag 25 oktober organiseert tafeltennisvereniging SHOT voor de 41e keer het
Kindertafeltennisfeest, het tafeltennistoernooi voor basisscholieren. Nieuw dit jaar is dat we
het toernooi in de herfstvakantie organiseren. Wij nodigen uw school/BSO uit om met
kinderen van groep 4 t/m 8 hieraan mee te doen.
Opzet van het toernooi
• Er wordt gespeeld in 7 klassen: - Jongens/meisjes groep 4
- Jongens groep 5/6
Meisjes groep 5/6
- Jongens groep 7
Meisjes groep 7
- Jongens groep 8
Meisjes groep 8
• Het toernooi wordt gespeeld in twee blokken:
– Groepen 4, 5/6 van 10:00 tot 13:30
– Groepen 7 en 8 van 14:00 tot 17:30
• Jongens/meisjes groep 4 spelen geen wedstrijden maar werken een tafeltennis circuit af.
• Per klasse zijn er 2 prijzen beschikbaar die aan het eind van een blok worden uitgereikt.
• Elke deelnemer kan naast het reguliere toernooi ook meedoen aan het “Rond de tafel”
evenement in zijn eigen klasse. Hiervoor worden apart prijzen beschikbaar gesteld.
• Er is een scholen/BSO klassement, inclusief prijzen voor de nummers 1 en 2.
• SHOT zorgt voor scheidsrechters en begeleiding van de wedstrijden
Inschrijven
• Inschrijvingstermijn sluit op 19 oktober 2018. Deelname is gratis
• Bij deze brief vindt u een inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar
kindertafeltennisfeest@shot.nl of uploaden via www.shot.nl
• Leerlingen kunnen zich ook zelf opgeven via het inschrijfformulier op www.shot.nl/
• Voor promotie van het toernooi treft u bijgaand ook een flyer om mee te sturen met een
digitale nieuwsbrief.
• De poule-indelingen worden op de speeldag zelf bekend gemaakt.
Het toernooi wordt gespeeld in het Orlando Gebouw aan de Di Lassostraat 65 te Soest. Als u
vragen heeft kunt u e-mailen naar kindertafeltennisfeest@shot.nl
Graag tot ziens bij de 41e editie van het kindertafeltennisfeest!
Met sportieve groet,
Paul Roest, René de Gier, Rob Houtgast en René Rietveld
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Noten:
• Bij te weinig inschrijvingen uit groep 4 wordt deze groep bij groep 5/6 gevoegd.
•

Bij te weinig inschrijvingen kunnen de jongens en meisjes uit één groep worden
samengevoegd.

•

Naar aanleiding van het aantal inschrijvingen kunnen klassen samengevoegd worden
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