
A.u.b. invullen en terugsturen :      per fax +49 4921 9400-11 of
 per E-Mail aan eisstockmasters@eiszeit-emden.de
Het mooie aan curling is, dat een ieder aan dit spel kann deelnemen. Speciale kennis, vaardigheden nog een 
speciale uitrusting zijn nodig. 15 minuten voor begin van het spel is er een korte uitleg en dan met vaste schoenen 
op het ijs. Schoenen met hakken en spikes zijn niet geoorloofd!  De baisgedachte van het spel is, de ijsstokken ( 
curling) zo dicht mogelijk bij de duig te plaatsen. Niet alleen concentratie en gevoeligheid bepalen dit spel , maar 
ook tactiek en speelplezier. Zo kunnen de beste worpen van het ene team nog met de laatste worp van het andere 
team teniet worden gedaan. Commentaar en aan elkaar gepraat wordt de curlingwedstrijd door onze halspeaker, 
zodat de toeschouwers en fans van de teams steeds op de hoogte zijn.

De deelnamekosten zijn 50,00 € per team, dat uit tenminste vier spelers / speelsters en in het beste geval uit twee 
vervangers / vervangsters moet bestaan. Het startgeld moet vooraf worden betaald en wordt bij niet aantreden 
niet terugbetaald. Er word in groep de deelnemers voor de kwartfinale gespeeld. 

De gelukkige winnaar van deze groep en de kwartfinale mogen dan bij de halve finale en bij de finale, op 
05.03.2022 om de eindzege strijden. Hier zal een mooie zegeviering zijn, waarbij elk team aan bod komt. Het 
speelplan van het toernooi is afhankelijk van het aantal delnemers en wordt aan alle deelnemende teams mede-
gedeeld. A.u.b. houdt u in de gaten, dat het bij curlingwedstrijden in de eerste plaats om het plezier gaat en niet om 
een „professionele“ wedstrijd gaat.

                   !!!  LET OP! Er kunnen maximaal 54 teams deelnemen. Deelname na aanmelding. !!!                   !!!  LET OP! Er kunnen maximaal 54 teams deelnemen. Deelname na aanmelding. !!!

Meld je met jouw team aan en geniet een of meerdere sportieve en spannende avonden op het ijs van Eiszeit 
Emden! Gelieve leesbaar en in DRUKLETTERS invullen.
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Plaats, datum                                                                                           Formele handtekening

Hiermee melden we ons bij de EZ-Eisstockmaster (curling kampioeschappen) aan. We zullen aanvragen en kapaci-
teit afstemmen. De aanmelding is bindend, als u onze mail heeft bevestigd.

Verdere opmerkingen

Naam van het team

Indien van toepassing: Firma / vereniging

Teamaanvoerder/ aanspreekpersoon ( naam / voornaam)

Telefoonnummer

E-Mail

Speler 1  (aanvoerder): naam, voornaam                                      Speler 2: naam, voornaam

Speler 3: naam, voornaam Speler 4: naam, voornaam

Speler 5 (reserve): naam, voornaam Speler 5 (reserve): naam, voornaam

WINNAARSWINNAARS
GEZOCHT!GEZOCHT!

EISSTOCK- 
MASTERSS

Aanmelding tot14-01-2022

Voor keur voor speeldag         ma                               di              wo                   geen voorkeur               


