
Tornooi Globasket 2022



Supertoffe teambuilding voor jong en oud



3e grootste jeugdtornooi in Europa

Meer dan 165 deelnemende ploegen. Editie 2019 had 18 
deelnemende landen waaronder:

USA, Japan, Greece, Argentina, UK, Russia, Georgia, Lithuania, Rumania, Italy, 
France, Serbia, Spain, Luxembourg, Germany, Holland, Canada, Iceland, 
Finland, …

In tegenstelling tot Wenen, wordt er maar in 2 of 3 sporthallen
gespeeld op max 10 min van het hotel.

WAT ?









2e week paasvakantie

Het tornooi loopt van zondag 10/04 tot donderdag 14/04/2022
We vertrekken op zaterdag 9/4 om 16u00 en komen vrijdag 15/04 
rond 12u00 terug.

Maandag 18/4 terug school J

Zondag 10/04:  aankomstdag /wedstrijden in de namiddag /
‘s avonds openingsceremonie
Maandag 11/04 – Woensdag 13/04: voorrondes
Donderdag 14/04: finales

WANNEER?



Reis/vervoer
Luxe autobus van Scheldeboorden
met toilet, videoschermen, airco,..

HOE ?



Lloret de Mar
Lloret de Mar is een plaats en
gemeente in de Spaanse autonome
regio Catalonië, in de provincie
Gerona. In 2017 heeft de plaats een
inwonersaantal van 39.363. Het is een
van de meest toeristische badplaatsen
van de Costa Brava en van de Spaanse
kusten als geheel.

WAAR ?





Reeksen
U18/MU19 (2005/2004/*2003 meisjes)
U16/MU16 (2006/2007)
U14/MU14 (2008/2009)
U11/MU12 (2010/2011/2012)

VOOR WIE ?

We schrijven liefst per ploeg in, maar dit is uiteraard niet verplicht.
Samengestelde ploegen kunnen ook. 



+/- 450 EUR afhankelijk van aantal deelnemers

Inbegrepen:

Verplaatsing met luxe dubbeldek bus, tornooi(kosten), 
overnachtingen in 3*** hotel, vol pension, vervoer ter plaatse, 
tornooiverzekering, drank tijdens de wedstrijden,exclusieve
tornooi t-shirt
(maaltijden van zondagmiddag tot en met donderdagmiddag)

KOSTPRIJS ?



• Tegen 8 November 2021, duidelijkheid over deelname ploegen
(deadline inschrijvingen 30/11/2021)

• Er kan gewerkt worden met een afbetalingsplan, maar alles
moet betaald zijn tegen einde januari 2022. 

• Per team minstens één trainer/coach en twee begeleiders
(bovenop de supporters)

• Spelers reizen samen met de bus

BELANGRIJK



VRAGEN ?

Alle informatie op:
http://globasket.com
of
stefan@mercuriusbbc.be
0494/54.39.42

http://globasket.com/
mailto:Stefan@mercuriusbbc.be

