MieCon Jeugdtoernooi 2015

Beste VCL’er en/of andere betrokkenen,
Via dit schrijven willen wij jullie graag uitnodigen voor alweer de 6e editie van het MieCon
jeugdtoernooi. Het toernooi wordt dit jaar gespeeld op zondag 1 november in sporthal de
Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24 te Mierlo (tel: 0492 66 26 26)
Het toernooi begint rond 9.00u en de prijsuitreiking staat gepland
land rond de klok van 17.00u.
1
Er wordt in de gespeeld volgens het Zwitserse systeem (in de HD, DD en GD),, waardoor een
hele dag speelplezier gegarandeerd is. Bij de singles wordt eerst in een poule gespeeld,
daarna wordt er een afval systeem gehanteerd. Er kan ingeschreven worden
en voor de
onderdelen GD, HD, DD, HE en DE in de:
• A – klasse: t/m 17 jaar
• B – klasse: t/m 15 jaar
• C – klasse: t/m 13 jaar
• D – klasse: t/m 11 jaar
• Pupillen – klasse: t/m 9 jaar
Inschrijving stopt bij 140 deelnemers!!
De kosten bedragen € 7 voor één onderdeel, € 10 voor twee onderdelen en € 13
3 voor alle
drie de onderdelen. Ook partner wanted inschrijvingen zullen w
wij zo goed mogelijk proberen
in te vullen. Daarnaast krijgt elke
lke deelnemer van de organisatie een lekkere versnapering!
versnapering
U kunt de inschrijvingen sturen naar miecon@bvmierlo76.nl,, zie de excel bijlage.
bijlage Er kan ook
online worden ingeschreven via deze link: http://bit.ly/1MGEbjr . De inschrijving
inschrijvingstermijn
sluit op 25 oktober 2014.. Zorg dat u er op tijd bij bent!
Iedereen die zich inschrijft per e--mail
mail ontvangt enkele dagen voor het toernooi een overzicht
van de aanvangstijden van de verschillende onderdelen.
Mochten er naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen bij u of een van uw leden
bestaan kunt u deze natuurlijk altijd stellen via bovengenoemd email adres.
Graag zien wij ook uw inschrijvingen tegemoet!
Met vriendelijke groet,
De MieCon organisatie

