2022
Algemene Informatie
Inschrijvingen
Alle inschrijvingen verlopen via de website deze website. De inschrijftermijn staat genoemd
op de website. Na de deadline is het niet meer mogelijk in te schrijven. We hebben per
categorie een maximum aantal teams dat kan deelnemen, zodra dit maximum is bereikt is
het niet meer mogelijk je in te schrijven in deze categorie. Wees er dus op tijd bij!
Het is niet mogelijk je individueel in te schrijven. Het team is pas ingeschreven wanneer het
inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en is bevestigd via de mail.
U zult altijd een bevestiging ontvangen van uw inschrijving per mail. Heeft u deze
bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met de organisatie. Het is verplicht om bij
inschrijving een contactpersoon op te geven, dit hoeft niet persé dezelfde persoon te zijn als
de coach (zie kopje; team). Alle informatie zal naar de contactpersoon worden gestuurd,
degene is er verder verantwoordelijk voor om het hele team op de hoogte te stellen.

Categorieën
De Apenkooi kampioenschappen zijn bedoeld voor alle leerlingen van het basisonderwijs en
het nationaal toernooi voor alle 18 plussers. Bij de Apenkooi kampioenschappen maken we
gebruik van 3 categorieën, dit ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers en voor een
eerlijk verloop van de kampioenschappen.
Categorieën:
- Groep 4, 5
- Groep 6, 7 & 8
De groepen staan gelijk aan de groepen in het basisonderwijs. Alle deelnemers uit het team
dienen te voldoen aan de categorie waarin het team is ingeschreven. Uitzonderingen
worden niet gemaakt, tenzij schriftelijk is overlegd met de organisatie. De organisatie mag
hierin een bindend besluit nemen.

2022
Teams
Een team moet bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers én een coach. De coach
moet tijdens het evenement aanwezig zijn om zijn/haar team te begeleiden en uiteraard te
coachen. Tevens is deze persoon het aanspreekpunt voor het team. Alle teams moeten een
teamnaam bedenken, onder deze naam zullen zij deelnemen aan de Apenkooi Toernooi..
Wees zo origineel mogelijk met het bedenken van een teamnaam!
Het is leuk om je als team te onderscheiden d.m.v. uiterlijke kenmerken, denk hierbij aan
allemaal dezelfde kleding aan te trekken. Let op; het moet sportieve kleding zijn waarin
makkelijk te bewegen is. Sieraden e.d. zijn niet toegestaan.

Kledingvoorschriften
Alle deelnemers zijn verplicht sportieve kleding te dragen (spijkerbroeken e.d. zijn niet
toegestaan). Wij raden aan om een kort sportbroekje en shirtje te dragen gezien het tijdens
de activiteit vrij warm kan worden. Neem wel een trainingspak mee om aan te doen wanneer
het team pauze heeft. Indoor gymschoenen zijn verplicht, deze schoenen mogen geen
zwarte zool hebben en de schoenen mogen geen noppen onder de zool hebben. Het is niet
toegestaan sieraden te dragen.

Programma
Het toernooi is verdeeld over 3 dagdelen van 3 uur. De organisatie doet er alles aan om zich
aan het programma overzicht te houden. Het officiële programma met bijbehorende tijden
zal pas na de inschrijftermijn bekend worden gemaakt.

Kosten
Voor deelname aan het Apenkooi toernooi zijn geen kosten verbonden.Dit is mede
mogelijkheid voor Hengelo Sport die voor ons de zaalhuur sponsort. Echter we maken
natuurlijk wel kosten, dus we willen vragen om veel inkopen te doen bij onze kantine. Op
deze manier kunnen wij dit evenementen rendabel maken.
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Polsbandje
Je krijgt een polsbandje vooraf de wedstrijd. Deze is speciaal gemaakt voor jouw team en
kan je door de verschillende kleuren de verschillende teams onderscheiden van elkaar. Je
wordt verzocht dus jouw polsbandje de gehele wedstrijd te dragen. Na de wedstrijd mag je
deze houden als aandenken.

Loting
Alle deelnemers krijgen een lotingsnummer. Tijdens de prijsuitreiking wordt een loting
gehouden waarbij een nummer wordt bepaald. Dit nummer wint een van de sportprijzen. De
prijzen zullen kinderen stimuleren om nog meer te sporten. Alle deelnemers die zich aan de
spelregels houden maken dus kans op deze prijzen. Een deelname kan worden uitgesloten,
wanneer spelregels ernstig worden verbroken. Op deze manier willen wij de deelnemers
belonen wanneer zij de spelregels respecteren.

