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Walter-Mayer-Gedächtnisturnier 2006- 
 

Uitschrijving 
 
 
Data:    06.09-10.09.2006 
 
Plaats: Kunstgasveld Rheydter Spielverein in het Grenslandstadion, 

Jahnplatz 20 
41236 Mönchengladbach. 

 
 
Speelveld:   Er wordt gespeeld op 2 kleinspeelvelden. 
 
Voorl. Tijdschema: 06.09.2006: Aankomst, aanmelding en bezoek W.K.-

openingsceremonie. 
07.09.2006: Onderzoek naar de speelsterkte van de teams en 
de toernooi - Indeling. 

 
08.09.2006: Toernooi. 

 
09.09.2006:Toernooi, finales, huldiging, ’s avonds een 
afsluitingsparty. 

 
10.09.2006: Vertrek. 

 
Aantal teams:    Maximaal 24. Bij overinschrijving wordt er geloot. 
 
Aantal spelers:   Maximaal 12. 
 
Leeftijd: Minimaal 16 jaar, het liefst volwassenen. Daarom ook bij 

aanmelding een lijst met de geboortedata van alle deelnemers 
toevoegen. 

 
Spelregels:   Zie bijlage. 
 
Speelsterkte-indeling: Zie bijlage. De Skill-test  is een hulp voor de begeleiders. 

Hierdoor kan men de speelsterkte op aanmeldingsformulier 
aangeven. De definitieve groepsindeling wordt echter eerst na 
speelsterkteonderzoek op de eerste toernooidag gemaakt. 

 
Scheidsrechters: De teams moeten eigen scheidsrechters meebrengen. De 

R.S.V. stelt enkele  scheidsrechters ter beschikking. 
 
Toernooivorm: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen een halve competitie in 

iedere categorie. 
 
E. H. B. O.:   Arbeiter-Samariter-Dienst. 
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Verblijf: Er is een overnachtingsmogelijkheid in een sporthal of indien er 
veel aanmeldingen zijn in tenten op een sportcomplex. Voor 
hotelovernachtingen moet een tem zelf zorgdragen. 

 
 
Verzorging: Tijdens het toernooi  krijgen de deelnemers  een eenvoudige 

maaltijd en water aangeboden ( kosteloos). Bij overnachting in 
de sporthal  of tenten kan men voor € 15 p.p.p.d. in het clubhuis 
van de turnvereniging ontbijt en avondeten verkrijgen. Maakt 
men hier geen gebruik van ,dan moet men voor alles zelf 
zorgen. 

 
Inschrijving tot:  31. Mei 2006 
  
 
Toernooiorganisatie:  Rheydter Spielvereien Hockey und Tennis e.V. 

Behindertensportgemeinschaft Mönchengladbach e.V. 
Ev. Stiftung Hephata –Werkstätten-,Fachbereich Schule und 
Sport. 

 
Aansprakelijkheid: De organisatie is absoluut niet aansprakelijk voor welke schade 

dan ook. 
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Walter-Mayer-Gedächtnisturnier 2006 

Inschrijfformulier tot uiterlijk 31.05.2006 sturen naar: 
 
 
Stadt Mönchengladbach     (0049 2161-253931 
Fachbereich Schule und Sport    4 0049 2161-253949 
Voltastraße 2      
z.H. Frau Langen      Marion.Langen@moenchengladbach.de 
41050 Mönchengladbach  
 
 
 

 Wij willen met een team aan het Walter –Mayer- Gedächtnisturnier in het 
kader van de wereldkampioenschappen voor mannen 2006 in Mönchengladbach 
deelnemen. Het team heeft na uitvoeren van de Skill- test de speelsterkte van 
 
 

   Categorie I 
   Categorie II 
 

 Wij willen gaarne gebruik maken van de eenvoudige overnachtings- en 
verzorgingsmogelijkheid in de sporthal c.q.tenten. De benodigde uitrusting (slaapzakken , 
isomatten ) brengen we zelf mee. 
 

 Wij zorgen zelf voor onze logies. 
 

 Het is ons bekend, dat wanneer de aanmelding groter is dan 24 teams het lot 
over  de deelname beslist. 

 
Naam van de vereniging of inrichting en adres:: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nationaliteit van het team: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Contactpersoon: 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
Naam, adres, tel, fax, mailadres. 
 


