K-Basketteam Kortrijk 1218
p/a Rudy Descamps
Peter Benoitstraat 10
8560 GULLEGEM
Email: rudy.descamps@pandora.be

Geachte,

Kortrijk, 11 januari 2018
Betreft: Rudy ‘s 25ste jeugdtornooi

1. ORGANISATIE
Dag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
28 / 04 / 2018
29 / 04 / 2018
01 / 05 /2018
10 / 05 / 2018
12 / 05 / 2018
13 / 05 / 2018

Categorie
MICROBEN
BENJAMINS
PUPILLEN
MINIEMEN
MINIEMEN
CADETTEN

U10 5/5
U12 Mix
U14
U16 meisjes
U16 Jongens
U18

Gelieve op het bijgaand inschrijvingsformulier aan te duiden voor welke categorie(ën) u wenst in te schrijven.
Begin april 2018 zullen wij u het programma, de nodige documentatie, het tornooireglement en een reisroute
toesturen.
2. TORNOOI
Per tornooidag worden maximaal 10 ploegen toegelaten. Elke deelnemende ploeg speelt gegarandeerd vier
wedstrijden. Aan de ploegen die finaal beslissen om deel te nemen aan ons tornooi, willen wij nu reeds vragen
om ons zo snel mogelijk de definitieve spelerslijst te bezorgen met telkens vermelding van geboortedatum,
spelersnummer (als het kan), de naam van coach en begeleider.
3. DE PRIJS
De deelname aan het tornooi is volledig gratis. Wij vragen enkel een deelnamewaarborg ten bedrage van 100
euro per ploeg. Op het einde van de tornooidag wordt de waarborg terugbezorgd aan de ploegen die effectief
ook op het tornooi aanwezig waren.
Aan de spelers en de coach van elk team bieden wij ook een gratis broodmaaltijd (kaas en vlees) aan.
Begeleiders en supporters kunnen op voorhand een koude schotel bestellen €10 (gelieve het aantal op
voorhand op te geven) of een ter plaatse klaargemaakt “broodje gezond” kopen en dit aan zeer democratische
prijzen.
Wij hopen u op ons 25ste jeugdtornooi te mogen verwelkomen en kijken dan ook met plezier uit naar de
bevestiging van uw deelname (ten laatste tegen 01/04/2018) ter attentie van Rudy Descamps , Peter
Benoitstraat 10 , B-8560 Gullegem of rudy.descamps@telenet.be.
Met sportieve groeten
Rudy Descamps
Tornooiorganisator

Bernard Verfaille
Jeugdvoorzitter

INSCHRIJVING TORNOOI 2018
Wij aanvaarden uw uitnodiging en bevestigen hierbij officieel onze deelname aan het 25ste internationaal
jeugdbasketbaltornooi. Je kan je ook online inschrijven via K-btk.be vanaf 15 jan; ‘18
OFFICIELE NAAM VAN DE CLUB: ……………………………………………………………………..
Contactpersoon , adres en emailadres:
……………………………………………………………………………………
…… ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Wij wensen deel te nemen aan volgende tornooidagen (gelieve een X te plaatsen voor de corresponderende data en
eveneens de sterkte van de ploeg aan te geven):

Landelijk / Regionaal
(.....) zondag
(.....) zondag
(.....) zondag
(.....) zaterrdag
(.....) zondag
(.....) zaterdag

28 / 04 / 2018
29 / 04 / 2018
01 / 05 / 2018
10 / 05 / 2018
12 / 05 / 2018
13/ 05 / 2018

BENLAMINS
BENLAMINS
BENLAMINS
MINIEMEN
MINIEMEN
CADETTEN

(schrappen wat niet past)

U10
U12
U14
U16 Meisjes
U16
U18

Sterk
0
0
0
0
0
0

Gemiddeld
0
0
0
0
0
0

Zwak
0
0
0
0
0
0

HANDTEKENING

Gelieve dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk terug te sturen naar (ten laatste tegen 01/04/2018)
Rudy DESCAMPS
Peter Benoitstraat 10
B-8560 GULLEGEM
Email: rudy.descamps@pandora.be
Gsm 0499 197 464
Tel. 056 41 57 18
IBAN: BE65 0014 4727 8796
BIC: GEBABEBB

