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Beste sportvrienden,
Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer onze jeugdtoernooien. In 2019 mochten wij ons
wederom verheugen op een groot deelnemersveld en bezochten vele (buurt)verenigingen alsmede Duitse
teams ons sportpark. Hierbij nogmaals dank voor het welslagen van dit toernooi!
Eenvoudig van opzet, veel wedstrijden en korte wachttijden kenmerken onze toernooien. Zin om eens tegen
andere teams dan in de reguliere competities te voetballen? Wacht dan niet te lang en schrijf je in!
VOL = VOL en inschrijving op volgorde van binnenkomst.
Het is ons een groot genoegen uw vereniging uit te nodigen voor de 15e editie van de internationale jeugd
zomertoernooien voor JO15 (C junioren) en JO13 t/m U7 (D, E, F, mF) pupillen in 2020.
De toernooidata zijn:
Zaterdag 13 juni 2020
Ochtend : JO13 op groot veld 11x11 tbv spelers in de geboortejaren 2007 en 2008
Middag : JO15 op groot veld 11x11 tbv spelers in de geboortejaren 2005 en 2006
Zondag 14 juni 2020
Middag : JO11 op half veld

8x8 tbv spelers in het geboortejaar 2009

Ochtend : JO10 op kwart veld

6x6 tbv spelers in het geboortejaar 2010

Ochtend : JO09 op kwart veld

6x6 tbv spelers in het geboortejaar 2011

Ochtend : JO08 op kwart veld

6x6 tbv spelers in het geboortejaar 2012

Late ochtend tot begin middag : JO07 op miniveld

4x4 tbv spelers in de geboortejaren 2013 en 2014

De inschrijftermijn sluit op 15 mei 2020
Indien u deel wilt nemen aan deze toernooien, verzoeken wij u het bijgevoegde inschrijfformulier in te
vullen en te retourneren. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.
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De teams worden, zoveel als mogelijk, op sterkte ingedeeld. Zonodig is vooraf overleg hierover.
De toernooi informatie zal omstreeks de 1e week van juni 2020 via het bij inschrijving vermelde emailadres
verzonden worden.
Informatie zal dan ook beschikbaar zijn op onze website www.fcroerdalen.nl/toernooien

Inschrijfgeld:
U15 t/m U8 : €10,00 per team
U7: €5,00 per team.
Betaling vooraf op het rekeningnummer van F.C. Roerdalen:
NL 32 RABO 0133091724 o.v.v. jeugdtrn 2020, naam vereniging en teamnaam!

Wederom wordt er gestreden om mooie wisselbokalen en andere bekers-medailles en prijzen.
Wij stellen het ten zeerste op prijs uw vereniging op onze toernooien te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Jeugdafdeling F.C. Roerdalen
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