Beste sportvrienden
Subbuteo Club Temploux nodigt u graag uit voor zijn OPEN
INTERNATIONAL, die wordt georganiseerd op 8 en 9 februari 2020
Individuele wedstrijden op zaterdag, per team op zondag
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan tot dinsdag 20 februari om 22.00 uur (via Messenger of e-mail naar
benmas35@yahoo.fr).
ORGANISATIE
Deze wedstrijd is gehomologeerd door de FISTF en wordt georganiseerd door
Subbuteo Club Temploux.
Het tornooi volgt de regels van de FISTF. Elke deelnemer wordt verondersteld die
regels te kennen en respecteren.
De competitie wordt volledig gespeeld op “Astro Base Pro” velden.
In elke categorie en voor de teamcompetitie geven we de voorkeur aan groepen van 4
deelnemers of teams.
Omdat we willen aantonen dat onze discipline verdient een sport te worden genoemd,
is een sportuitrusting vereist.
Merk op dat het verboden is de zaal binnen te gaan met alcoholische dranken of een
maaltijd. Die worden genuttigd in de cafetaria.
Er zal ter plaatse een kleine catering zijn tegen democratische prijzen.
INSCHRIJVINGSKOSTEN
Team: 20 €
Open: 8 €
Veteranen: 8 €
U19: 5 €
U15: 5 €
U12: 3 €
Dames: 5 €
PROGRAMMA
Onder voorbehoud van aanpassingen en afhankelijk van het aantal deelnemers:
ZATERDAG - Individuele competitie
08.30 uur: Verwelkoming van de spelers
09.00 uur: Start van de individuele competitie
17.30 uur: Finale
18.30 uur: Prijsuitreiking

ZONDAG - Teamcompetitie
08.30 uur: Verwelkoming van de spelers
09.00 uur: Start van de teamcompetitie
17.00 uur: Finale
18:00 uur: Prijsuitreiking
WAAR
Adres: Salle Saint Hilaire, Place du 150ième anniversaire, 5020 in Temploux.
(Achter de kerk). Er is parkeergelegenheid naast de zaal en op het dorpsplein.

LOGEMENT
HOTEL IBIS: Rue du Premier Lanciers 10, 5000 Namen
TEL: 081 25 75 40
https://www.accorhotels.com/en/hotel-3151-ibis-namur- center
HOTEL KLASSE ECO: Nieuwe route vanaf Suarlée 12, 5020 Namen
TEL: 081 56 91 56
HOTEL LE SAINT LOUP: Road Namur 424, 5030 Beuzet
TEL: 081 74 99 72
http://www.hotelsaintloup.be/index
Met vriendelijke groeten en tot binnenkort!
B.MASSART

