Beste allemaal,
Komend weekend staat het 5e (B-) Jeugdranglijsttoernooi in Soest op het
programma. In dit bericht delen we een aantal belangrijke zaken ten aanzien
van dit toernooi.
Coronaprotocol
Het kabinet heeft dinsdagavond wijzigingen afgekondigd in de
coronamaatregelen. Dit betekent dat komend weekend de volgende maatregelen
gelden:
- De volgende categorieën personen dienen een Coronatoegangsbewijs te laten
zien om toegang te krijgen tot de locatie (incl horeca):
- Alle personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder
- Kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die zelf niet meedoen aan
het toernooi
- De volgende categorieën personen hoeven geen Coronatoegangsbewijs te
laten zien
- Deelnemers jonger dan 18 jaar
- Personen jonger dan 13 jaar.
Indelingen
De poule indelingen worden donderdag gepubliceerd op www.toernooi.nl.
Deze indelingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, er kunnen geen
rechten aan ontleend worden.
Zaterdag 19 februari
De volgende categorieën zijn samengevoegd ivm een laag aantal deelnemers:
- Meisjes O17 en Meisjes 019
- Meisjes O13 en Meisjes O15
Zondag 20 februari
De volgende categorieën zijn samengevoegd ivm een laag aantal deelnemers:
- Jongens O11 en Jongens O13
- Meisjes O13 en Meisjes O15
Starttijden
Op beide dagen start het toernooi voor alle categorieën om 10:00u. De zaal
is open vanaf 09:00u.
Starttijden in de vervolgronde
LET OP: Er kunnen wedstrijden eerder plaatsvinden dan er in de schema's
vermeld staan. Deelnemers worden dan ook verzocht om in de buurt van de
zaal te blijven. Niet aanwezig zijn kan leiden tot uitsluiting van het
toernooi.
Locatie en parkeren
Het toernooi wordt gespeeld in Sportboulevard De Engh, Dalweg 181 in Soest.
Bij de accommodatie is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Ballen
Er wordt gespeeld met TIBHAR *** 40+ SL ballen, kleur wit. De ballen worden
beschikbaar gesteld voor het spelen van de wedstrijden. Voor het inspelen
dienen de spelers zelf ballen mee te nemen.
Inschrijfgeld
Is het inschrijfgeld nog niet voldaan? Maak dit dan nog vóór het toernooi
over op NL70 RABO 0359 9593 93 tnv SHOT Soest ovv Ranglijsttoernooi en
naam van de vereniging. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.

AVG
Met het betreden van de toernooilocatie gaat u akkoord met het publiceren
van foto’s en/of films waarop u mogelijk zichtbaar bent op websites, apps
en sociale media van de NTTB en/of de mede-organisator.
Aanvullende informatie zullen wij publiceren
op http://shot.nl/2022/01/07/jeugdranglijsttoernooi-2022/
Wij kijken uit naar een mooi en sportief toernooi!
Met sportieve groet,
Toernooiorganisatie ttv SHOT Soest

