INSCHRIJFFORMULIER
CRUYFF COURTS 6 VS 6 2019-2020
in wijk Presikhaaf
SAMENSTELLING TEAM
Ieder deelnemend team mag uit maximaal 10 spelers bestaan; dit is inclusief één ‘vliegende keep’ en 4
wisselspelers; ook belangrijk een volwassen als coach te hebben. De deelnemers dienen in groep 7 en/of 8 van
de basisschool te zitten. Spelers die vóór 01-01-2008 zijn geboren kunnen dispensatie krijgen door een
handtekening van hun schooldirecteur op dit inschrijfformulier te plaatsen. Het inschrijfformulier dient
voorafgaand het kampioenschap ingevuld en ingeleverd te zijn bij de organisatie. Het is de bedoeling dat alleen
de spelers die op het inschrijfformulier staan, deelnemen aan het kampioenschap. Dit kan tussentijds niet meer
gewijzigd worden.

KWART- EN HALVE FINALES
Cruyff Courts 6 vs 6 bestaat niet alleen uit voorrondes op jouw Cruyff Court in de wijk, maar ook uit een
stedelijke, kwart- en halve finale en een nationale finale. Win jij dus met je team een voorronde? Dan ga je
door naar de volgende ronde*. Kan de winnaar niet op de kwart- of halve finale spelen dan stroomt het team
op de tweede plek door.
Na de voorronde is de volgende ronde de stedelijke finale tussen Malburgen en Presikhaaf.
Na de stedelijke finale is de kwartfinale. Bij deze kwartfinale speel je als team tegen de andere winnende teams
uit vier of vijf andere gemeenten. Bij winst stroom je door naar de halve finale en speel je opnieuw tegen
andere gemeenten voor een plek bij de nationale finale. Let op: vervoer van en naar deze rondes zijn de
verantwoordelijkheid van het team zelf.
*De data van de volgende rondes zijn bekend. Check deze data goed zodat de spelers hier rekening mee kan
houden.
Voorronde Malburgen woensdag 25 maart 2020, Voorronde Presikhaaf vrijdag 27 maart 2020. Stedelijke
finale Malburgen vs Presikhaaf op vrijdag 3 april. Kwartfinale wordt zaterdag 18 april in Presikhaaf gespeeld.

Inschrijven voor Presikhaaf – Cruyff Court
Voorronde Presikhaaf vrijdag 27 maart 2020, Adres: Bethaniënstraat 242, 6826TJ Arnhem
Aanvang Toernooi: 15:30 - 19 uur.

VRAGEN & CONTACT
Heeft u vragen over dit evenement. Neem contact op met david.roig@sportbedrijfarnhem.nl
Veel speel plezier!

TEAM OVERZICHT
VOOR EN ACHTERNAAM DEELNEMERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GEBOORTEDATUM

Teamnaam:
Teambegeleider1:
Functie teambegeleider:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Plaats:
Verklaart hiermee ten behoeve van de Johan Cruyff Foundation:
Toestemming te verlenen om mijn team te fotograferen, filmen of interviewen.
Toestemming te verlenen aan de fotograaf van de Cruyff Foundation om de van hem/haar gemaakte foto’s openbaar
te maken en/of te verveelvoudigen voor promotionele doeleinden.
De Cruyff Foundation kan dit materiaal gebruiken voor:
-

(Inter)nationale websites / social media / mailings;

-

Brochures of ander drukwerk (jaarverslag, flyers etc.);

-

Promotiemateriaal zoals posters, programmaboekjes, banners en advertenties;

-

Presentaties;

-

Communicatie-uitingen van derden zoals partners of samenwerkende partijen van de Cruyff Foundation.

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar je met een team deel te nemen aan Cruyff Courts 6 vs 6. Uw
gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om informatie te verstrekken over Cruyff Courts 6 vs 6 speeldagen
seizoen 2019-2020.
Voor- en achternaam:
_____________________

1

Datum:
___________________

Handtekening:
_______________________________

De teambegeleider dient minimaal 21 jaar te zijn op het moment van inschrijven van het deelnemende team.

