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Beste sportvrienden,

Judoclub Berendrecht vzw nodigt u hierbij uit om deel te nemen aan haar jaarlijks judotornooi op

zondag 15 maart 2015 .
Het tornooi wordt gehouden in sporthal De Polder Zandweg 2 te 2040 Berendrecht.
Deelname is voor alle judoka’s vanaf 6 jaar.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 7 per deelnemer. Het inschrijvingsgeld dient per club betaald
te worden . (inschrijven = betalen).
Er worden die dag geen inschrijvingen meer aanvaard.
Voor alle deelnemers is er een prijs.

Geboortejaar Weging Gewichtsklasse

1995 en vroeger 09u30 - 09u45 te bepalen naargelang de inschrijvingen

1998 - 1997 - 1996 09u30 - 09u45 idem

2009 09u30 - 09u45 idem

2008 - 2007 10u15 - 10u45 idem

2006 - 2005 11u30 - 12u00 idem

2004 - 2003 13u00 - 13u30 idem

2002 - 2001 13u45 - 14u15 idem

2000 - 1999 14u15 - 14u45 idem

Tijdens de weging dient men een geldig budo-paspoort te tonen.
Na de weging houden de judoka’s zich klaar.
Samen met de inschrijving wordt ook verzocht eventuele scheidsrechters en tafelmedewerkers op
te geven.
De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op 1 maart 2015 op onderstaand adres.
Bij het elektronisch inschrijven graag de wedstrijdcommissie in cc zetten a.u.b

Huybrechts Walter
Vierhoevenstraat 74
2950 Kapellen
Tel. : 03.605.02.93
e - mail: walter.lutgarde@gmail.com
c c : wedstrijdcommissie.cjjf@home.nl

De betaling dient te gebeuren op Belfius : IBAN: BE17 7895 6448 2121 ; BIC: GKCCBEBB voor 7/03/2014

Wij kijken uit naar uw spoedig antwoord en wensen u en uw club alvast een toffe en sportieve dag.
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Opmerkingen

- De organisatie behoudt het recht om ingeval van te weinig inschrijvingen, bepaalde gewichtsklassen
samen te voegen.

- Dames en heren worden gescheiden gehouden.
- Armklemmen en wurgingen zijn toegestaan vanaf beloften(2000-1999), op voorwaarde dat beide

judoka’s minimum groene gordel hebben.
- Offerworpen zijn toegestaan vanaf kadetten.(2002-2001)
- Trainers en clubleiding worden geacht te oordelen dat de ingeschreven judoka’s genoeg wedstrijd -

ervaring hebben om deel te nemen.
- Alleen deelnemers, scheidsrechters en de organisatie is toegelaten in het wedstrijdgedeelte van de zaal
- Scheidsrechters, timers en schrijvers worden een kwartier voor de aanvang van het tornooi verwacht

voor een briefing.
-De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal of beschadiging van
persoonlijke goederen.

Hoogachtend,

Het bestuur van judoclub Berendrecht vzw


