
	

UITNODIGING 
LEEUWENTOERNOOIEN 2018 
Beste ijshockeyvrienden, 

In ons 40 jarig jubileumjaar 2018 pakken we uit met maar liefst 6 toernooien verspreid over 3 weekenden. 
Ditmaal hebben we een toernooi voor de U19+ toegevoegd. Ook organiseren we weer een toernooi voor  
de jeugdrecreanten (de Aspiranten-competitie, verder aangeduid met ASP). 

Zie onderstaande tabel voor alle details. 

DATA U12 zaterdag 31 maart van 8:00 tot 17:15 uur 
U19+ zaterdag 31 maart van 18:15-22:45 uur 
U14 zondag 1 april van 8:15 tot 17:30 uur 
U16 zaterdag 7 april  van 8:15 tot 17:30 
ASP zondag 8 april van 8:15 tot 17:30 uur 
U8/U10 zaterdag 14 april 08:15 tot 16:15 uur 

#TEAMS U12 plaats voor 5 gastteams 
U19+ plaats voor 4 gastteams 
U14 plaats voor 5 gastteams 
U16 plaats voor 5 gastteams 
ASP plaats voor 5 gastteamteams 
U8/U10 plaats voor 7 U8-gastteams en 7 U10-gastteams 

Voor leeftijdsbepalingen 2017-2018 raadpleeg s.v.p. de website van IJshockey 
Nederland (http://www.nijb.nl/cms.php?Page=&Article=16009). 

KOSTEN € 425,- per team voor een dagtoernooi (inclusief pastamaaltijd+versnaperingen). 
Combi U8/U10= 1 team. 

€ 295,- per team bij het avondtoernooi U19+ (inclusief versnaperingen). 

WEDSTRIJDEN Aan de hand van het aantal ingeschreven teams zal een speelschema worden 
opgesteld. Het speelschema wordt uiterlijk 2 weken, liefst eerder, voor aanvang 
van het toernooi aan de contactpersoon van elk team gemaild. 

# SPELERS/ 
BEGELEIDING 

Elke team bestaat uit minimaal 9 spelers en tenminste 1 goalie.  
Elk team bestaat maximaal uit 20 spelers en 2 goalies. 
Daarnaast mag elk team maximaal 1 coach en 2 teamleiders inschrijven. 

INSCHRIJVEN Aanmelding vóór 15 december 2017 mailen naar onze wedstrijdsecretaris: 

 wedstrijdsecretaris@dordrechtlions.nl 

Uw team is pas ingeschreven als u een bevestigingsmail heeft ontvangen van de 
wedstrijdsecretaris (Anneke Muda). Ook kunt u bij haar terecht voor vragen. 
Uw inschrijving is pas definitief als het toernooigeld is ontvangen. 

BETALING Het toernooigeld dient vóór 1 februari  2018 overgemaakt te zijn naar:  

IJHC Dordrecht Lions 
IBAN NL16 RABO 0159 5568 13 
O.v.v. “Leeuwentoernooi” + teamnaam en leeftijdsgroep. 

BORG Op de dag van het toernooi dient een borg van € 50,- contant te worden betaald.  
Na het toernooi zal de kleedkamer gecontroleerd worden en als er geen schade is 
geconstateerd, wordt het volledige bedrag contant teruggegeven. 

OVERIG De NIJB-regels (IJshockey Nederland) zijn van toepassing op dit toernooi. 

	


