
Euro Budo nden

Begin van de wedstrijden: omstreeks 10h30

Weging:
Pupillen - U9 - (2011-2012) 09h30 - 10h00 wedstrijdduur 2 minuten
Pre-miniemen - U11 - (2009-2010) 09h30 - 10h00 wedstrijdduur 2 minuten
Miniemen - U13 - (2007-2008) 11h00 - 11h30 wedstrijdduur 2 minuten
Kadetten - U15 - (2005-2006) 11h30 - 12h00 wedstrijdduur 3 minuten
Beloften - U18 - (2002-2004) 14h00 - 14h30 wedstrijdduur 4 minuten
Juniors - U21- (1999-2001)
Senioren - +21 - (1998-1990)
Masters (1988 en vroeger)

Algemene informatie:
Deelnemers worden ingedeeld in groepen van 3 tot 6 judoka’s volgens gewicht.
Er wordt gewerkt met een poule systeem.
Bij onvoldoende deelnemers; kunnen gewichtsklassen en/of leeftijden samengevoegd worden.
Er is een medaille voorzien voor elke deelnemer.
Er is een trofee voorzien voor:

- De club met de meeste punten over het hele tornooi.
- De club met het meest aantal aanwezige deelnemers.
- De club het verst gelegen van Landen.

Verzekering en vergunning moet in orde zijn, anders geen deelname. 
Supporters betalen aan de inkom 3 euro.

Gelieve in te schrijven voor 19 april 2019
Via bijgevoegd inschrijvingslijst met de vermelding van; naam, geboortejaar, graad en juiste gewicht.
Per deelnemer dient er 3 euro gestort te worden op rekening: IBAN BE 62 9799 4329 1861.
Niet ingeschreven is geen deelname.
De betaling geldt als bewijs van inschrijven.
Gelieve bij inschrijving de aanwezige scheidsrechters en tafelmedewerkers op te geven.

     Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op ons tornooi
Sportieve groeten

               Geert Billet
   Judoclub Euro-Budo-Landen
     www.euro-budo-landen.be

De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor blessures, ongevallen, diefstal, verloren of stukgemaakte voorwerpen.
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UITNODIGING 

Open IBF Multination Judo Championship 2013 

Zondag 21 april 2013 
 
Euro-Budo   Judo,   lid   van   de   federatie   “Euro-Budo   vzw”   België,   lid   en   erkend   door   de   federatie  
“Vlaamse  Vechtsport  Associatie  vzw”,  in  samenwerking  met  IBF,   
nodigt je uit op de  “Open  IBF  Multination  Judo  Championship  2013”  ! 
 
Sportcampus : 

“De Lange Munte”, Bad Godesborglaan 22, 8500 Kortrijk, België. 
 

Inschrijven kan via het registratieformulier (zie bijlage) voor 1 april  2013 
Dit kan doorgestuurd worden naar: info@eurobudojudo.be  
of per post naar Lieve Demeer, Tieltseweg 249, 3202 Rillaar (België). 
 
Betaling  van  €  15,00  per  deelnemer  dient uitgevoerd te worden voor 7 april 2013 
op rekening IBAN BE12 9730 8229 0992 BIC ARSSPBE22 
op naam van Euro-Budo Judo – Tieltseweg 249 3202 Rillaar (België). 

Data en dagindeling : 

- 1  april  2013  :  laatste  dag  van  inschrijving  judoka’s 
- 7 april 2013 : betaling moet uitgevoerd zijn 
- 8 april 2013 : laatste dag van inschrijving officials 
- 8 april 2013 : informatie van wegingstijden en indeling wordt aan de clubs bezorgd 
- 15 april 2013 : laatste wijzigingen van gewicht/graduatie afleveren 
- 21 april 2013 : ompoulen kost    €  5,00  per  persoon  per  wijziging 
- Dagindeling 21 april 2013 

� Weging start 8:30u 
� Briefing officials 9:00u 
� Opening 9:15u 
� Wedstrijden start 9:30u 

Meer informatie : zie bijlage Tornooi reglement 
 

SPORTIEVE GROETEN, 

EURO-BUDO JUDO BELGIUM 

INFO@EUROBUDOJUDO.BE 

 

Sportlaan	1,		3400	Landen	
Tel.	 0476/45	74	00	
E-mail	 heidi.castro1@telenet.be	
lid	van	de	federa+e	Euro-Budo	v.z.w.,		
lid	van	de	Vlaamse	Vechtsport	Associa+e	v.z.w.,	
Erkend	door	Sport	Vlaanderen	

Koninklijke Judoclub 
„Euro-Budo-Landen”

nodigt u uit op hun

Open judotornooi 2019
op zondag 28 april 2019

De Stadshal
Sportlaan 1 Landen (aan het zwembad)


