Persbericht - naamsverandering
JARTAZI CUP WORDT MACRON CUP 2017
Beste voetballiefhebber,
De voorbije 4 jaar organiseerde M&V Sportevents tijdens de kerstvakantie in
Geraardsbergen de Jartazi Cup: een prestigieus voetbaltornooi voor de
voetballende jeugd in Vlaanderen. Het tornooi is gekend bij menig
voetballiefhebber, die vooral afzakt naar de sporthal voor het totaalspektakel.
Na 4 jaar succesvolle werking gaan we in zee met een nieuwe sponsor:
Sportswearadvisor, een nieuwe speler op de markt voor sportkledij in België
en exclusief verdeler van Macron sportkledij. We stellen u dan ook graag
onze nieuwe event naam voor: de Macron Cup.
Mede dankzij het sportmerk Jartazi, heeft ons tornooi in luttele jaren een
sterke groei gekend. Voor die mooie en constructieve samenwerking wil
organisator M&V Sportevents dan ook zijn uitdrukkelijke dank betuigen aan
Jartazi: zonder hen had ons jaarlijks tornooi er niet zo sprankelend
uitgezien...
Een voetbalfeest
Van zaterdag 23 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018 krijgen we
in Geraardsbergen dus de eerste editie van de Macron Cup voorgeschoteld.
Een van de grootste indoor voetbaltornooien voor jeugd in Vlaanderen,
georganiseerd door M&V Sportevents vzw. Aan het concept verandert niets,
integendeel.
De Macron Cup is niet het zoveelste voetbaltornooi. Wat dit tornooi exclusief
maakt is dat er gespeeld wordt op kunstgras, omgeven door boardings. Dit
zijn panelen die het terrein afbakenen waardoor de bal praktisch nooit
buiten het speelveld gaat. De professionele sfeerverlichting, tifo’s en
aangepaste muziek maken dit event tot een waar voetbalspektakel. Ook
worden de wedstrijden live becommentarieerd. Nieuw tijdens de eerste editie
van de Macron Cup is het lichtspektakel dat een nieuwe look krijgt.
Waar en wanneer?
Het tornooi gaat door in de stedelijke sporthal De Veldmuis, gelegen aan de
Felicien Cauwelstraat 39 te Geraardsbergen. Iedereen is welkom om elke dag
van 10u tot 19u dit voetbalfeest bij te wonen.
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