
Het beste goede voornemen voor 2020!
 Meedoen met het Young Stars Voetbaltoernooi Roda'46
 Zaterdag 13 juni 2020.

 Hebben jullie je al aangemeld?

 ----------------------------------------------
 Beste sportvrienden,

 Op zaterdag 13 juni 2020 organiseert Roda '46 te Leusden het Young Stars voetbaltoernooi voor de
 JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en MO11. Dit jaar viert het Young Stars toernooi zijn 5-jarig jubileum,
 na de succesvolle eerdere edities gaan we er weer een leuk en sportief toernooi van maken. Graag
 nodigen wij de jeugdteams uit de genoemde categorieën van uw vereniging uit om aan dit
 evenement mee te doen.

 Er kan ingeschreven worden voor de volgende speelklassen:

Ochtend-programma
JO8 (6x6) 1e t/m 4e klasse
 JO9 (6x6) 1e t/m 4e klasse
 JO11 (8x8) 1e t/m 4e klasse
 MO11 (8x8) 2e klasse

Middag-programma
JO8 (6x6) hoofdklasse
 JO9 (6x6) hoofdklasse
 JO10 (6x6) hoofd- t/m 4e klasse
 JO11 (8x8) hoofdklasse
 JO12 (8x8) 2e t/m 4e klasse



 Let op, het dagdeel is onder voorbehoud en kan indien nodig worden aangepast door de
 toernooicommissie.

 Wilt u deelnemen aan het Young Stars toernooi van Roda '46 dan kunt u uw team aanmelden
 middels via het inschrijfformulier op de website of via onderstaande button. 

 Na de inschrijving krijgt u nog een verificatie e-mail, vergeet deze niet te bevestigen. Na deze
 bevestiging is de inschrijving definitief. Uiteraard wordt bij de poule-indeling zoveel mogelijk
 rekening gehouden met de sterkte van de teams, zodat alle teams wedstrijden op hun niveau
 kunnen spelen. Als je inschrijving definitief is, gaan wij ervan uit dat er ook daadwerkelijk
 meegedaan wordt met het toernooi. Mochten wij uw team niet meteen kunnen plaatsen, dan kunt u
 er voor kiezen op de wachtlijst gezet te worden.

 Naast de wedstrijden is er voor de spelers en hun supporters genoeg te beleven op ons sportpark,
 een reden temeer snel te reageren!

 Op onze website en Facebookpagina zult u met enige regelmaat informatie over ons toernooi
 vinden. Daar zijn ook foto's en filmpjes van de eerdere edities te zien. Zeker naarmate het toernooi
 dichterbij komt is het interessant deze pagina's regelmatig te bezoeken.

 Wij zien uw vereniging graag op zaterdag 13 juni 2020 op het sportpark van Roda'46!

 Met sportieve groet,
 Young Stars commissie Roda ‘46

Inschrijven Roda'46 young Stars Toernooi 13 juni 2020

https://www.roda46.nl/toernooien/young-stars/
https://fd2.formdesk.com/youngstars/aanmelden2020

