Uitnodiging
Open Team Toernooi
Hebris Senior Tour
Uitnodiging Teamtoernooi
22 September 2019
(aanvang wedstrijden 09:00 uur, aanwezig 08:45 uur)

Locatie : Sporthal : de Leye
Baerdijk 43, 5061 GG Oisterwijk

Elk team bestaat uit 2 á 3 dames en 2 á 3 heren en kan ingeschreven
worden in de volgende klassen:
A-klasse (BBF): 1e en 2e klasse RBB / 2e en 3e klasse BN
B-klasse (BBF): 3e en 4e klasse RBB / 4e en 5e klasse BN
C-klasse (BBF): recreatieve spelers en spelers 4e klasse RBB of lager
Er worden alleen dubbels en mixen gespeeld en dit volgens
het rallypoint systeem

Kosten per deelnemer € 15,- (inclusief lunch)
Teams kunnen inschrijven door bijgevoegd inschrijfformulier volledig in te vullen en voor 10
september 2019 te mailen naar toernooicommissie@bc-obv.nl. Het inschrijfgeld dient
eveneens voor 10 september 2019 te worden overgemaakt op bankrekening
NL53RABO0305361600 ten name van OBV te Oisterwijk o.v.v. OBV teamtoernooi 2019 en
jullie teamnaam.
De inschrijving is pas compleet wanneer zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld
ontvangen zijn. De contactpersoon ontvangt voor een bevestiging van de toernooicommissie,
wanneer de inschrijving definitief is. Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst en zal
afgestemd worden op het aantal inschrijvingen per speelklasse. Vol is vol.

Uitnodiging
Open Team Toernooi
Hebris Senior Tour
Inschrijfformulier voor O.B.V. Teamtoernooi op 22 september 2019
Inschrijving sluit op: 10 september 2019
Inschrijven via mail toernooicommissie@bc-obv.nl
Contact gegevens
Teamnaam:
Klasse :

(A /B/ C)

Contactpersoon team:
Email adres contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer (mobiel):
Vereniging:
Team gegevens

Indien van toepassing

Naam dame 1:

Klassef. nr.

Naam dame 2:

Klassef. nr.

Naam dame 3 (optie) :

Klassef. nr.

Naam heer 1:

Klassef. nr.

Naam heer 2:

Klassef. nr.

Naam heer 3 (optie) :

Klassef. nr.

Volledig invullen en mailen naar toernooicommissie@bc-obv.nl. De inschrijving is pas compleet wanneer zowel het
inschrijfformulier als het inschrijfgeld ontvangen zijn. De contactpersoon ontvangt voor een bevestiging van de
toernooicommissie, wanneer de inschrijving definitief is.
Er worden tijdens het toernooi foto’s gemaakt. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met publicatie op onze site en
facebookpagina.

