Hallo allemaal,
Hierbij het programma, zie de bijlages. Tevens zullen we proberen het programma op onze web-site zetten:
www.ijsselenlek-volleybal.nl
Even wat aandachtspunten:
Zorg dat de teams ruim voor aanvang van de 1e wedstrijd klaar staan om te gaan spelen. We hebben een korte
omwissel tijd en om niet uit te lopen gaan we exact op de aangegeven tijdstippen beginnen. We kunnen helaas niet
wachten op eventuele laatkomers.
Op de toernooidag worden de definitieve programmaboekjes uitgereikt wat iets af kan wijken van dit schema. De
aanvangstijden, zoals hierboven aangegeven, zullen echter hopelijk niet al teveel verschillen.
In een aantal gevallen zijn Top –en Regio klasses samengevoegd ivm te weinig deelnemers in een bepaalde klasse.
Zorg dat de jeugdteams/trainers/coaches/begeleiders goed geïnformeerd zijn over aanvangstijden en het
wedstrijdprogramma.
U hoeft geen ballen mee te nemen. Er zijn wedstrijdballen beschikbaar en door het drukke schema is er toch geen
tijd om in te spelen.
CMV1 – CMV4 wedstrijden moeten worden geleid door hun begeleiders/ouders. We zullen zorgen dat de laatste
CMV spelregels beschikbaar zullen zijn.
Er is voor ieder team een prijs, dus wacht even op de prijsuitreiking voordat je weg gaat.
Het adres van de sporthal is: Sporthal “Oostgaarde”, Dakotaweg 261, 2905 AB, te Capelle a/d IJssel.

Heeft U een incompleet team? Kom dan toch. Ter plaatse regelen we dat er een invaller van een andere vereniging
meedoet. Dan hebben die in ieder geval een tegenstander en hoeven we het hele programma niet om te gooien!

Er zijn i.v.m. corona natuurlijk richtlijnen. De Corona check app kan daar een onderdeel van zijn.
Als U nog vragen heeft kunt U contact opnemen met 1 van onderstaande personen.
Met sportieve groeten,

Namens de toernooicommissie,,
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