Schoolsporttoernooi Klimmen
Datum: 19 of 26 jan, of 2 feb 2022
Tijd:
van 13:30 tot 17:00 uur

| Voor groep 5 t/m 8
| Individueel

| Locatie:
| Inschrijven:

meerdere locaties
t/m maandag 13 december 2021

Beste sportieve leerlingen van de Johan Friso,
Op woensdag 19, 26 januari en 2 februari zal het jaarlijkse Schoolsporttoernooi klimmen voor de kinderen
uit groep 5 t/m 8 van de Dordtse basisscholen worden georganiseerd door Dordtsport.
Het toernooi
Er wordt met jongens en meisjes door elkaar gespeeld en er wordt gespeeld in verschillende categorieën:
De kinderen gaan klimmen in groepjes van drie (die ter plekke worden gevormd). Ze krijgen de
mogelijkheid zichzelf uit te dagen op hun eigen niveau. Dit is in de vorm van een clinic/wedstrijd. Alle
kinderen kunnen naar boven klimmen door middel van wedstrijdroutes. Er worden een aantal routes in de
17m en in de 13m hal gemaakt die geklommen worden voor punten. Denk aan de routes 3, 4, 5a, 5b, 5c.
In de klimhal gelden de volgende regels:
1.
2.
3.
4.

Sportieve kleding en binnenschoenen aan.
Tijdens het klimmen mag er niks in de broekzakken zitten.
Lange haren moeten op een knot.
Sieraden af.

Uiteraard worden alle klimactiviteiten begeleid door professionals.
Informatie
Zodra de tijden, locaties, spelregels, poule-indeling, teamindeling en evt. verdere informatie bij ons
bekend zijn, publiceren we dat op onze website www.johanfriso.nl bij het onderdeel Sport.
Fairplay
Als je wint met sport is dat natuurlijk geweldig, maar voor de Johan Frisoschool geldt misschien nog wel
meer de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hechten dan ook erg veel waarde
aan Fairplay: eerlijk en sportief met elkaar bezig zijn ... dat geldt voor zowel de kinderen als voor de
supporters. Voor vragen over de toernooien zal tijdens elk toernooi iemand van Sportbedrijf Dordrecht als
aanspreekpunt aanwezig zijn.

Inschrijven kan t/m maandag 13 december 2021 op www.johanfriso.nl bij het onderdeel Sport. Klik op
Klimmen. Daar vind je het digitale inschrijfformulier en ook alle informatie over dit toernooi.
Inschrijving na deze datum is niet meer mogelijk!
Bij vragen kunnen jullie ons mailen via sport@johanfriso.nl.
Namens de Sportcommissie,
Annika Witteveen en Mirjam de Wit
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