TORNOOI U15-U18 : Zondag 11/10/2020
EEN ORGANISATIE VAN DE VJF, HET PROVINCIAAL COMITE VLAAMS BRABANT EN JUDOCLUB TERVUREN
Enkel via een echte wedstrijd krijgen we met zijn allen het competitie ritme terug op niveau.
Gezien de Corona crisis kon het Brabant Open 2020 dit jaar niet doorgaan. Echter, niet getreurd, we gaan dit jaar voor een
kleinschalige Corona-veilge versie : Brabant Open Limited Edition!

Algemeen
Wanneer: Zondag 11 oktober 2020
Waar: Sporthal Diependal, Lindeboomstraat, 30, 3080 Tervuren. (België)
Vrijkaarten VJF zijn niet geldig
GEEN PUBLIEK TOEGELATEN
Mondmaskers VERPLICHT : behalve tijdens gevechten.
Deelnemers & coaches kunnen enkel in de zaal bewegen als er moet gevochten worden, in het andere geval blijft iedere
deelnemer of coach zitten in de tribune op een Corona veilige afstand MET mondmasker
Max 1 coach per 5 deelnemers toegelaten

Weging / Wedstrijden
U15 : 2006-2007 : Voormiddag
Jongens:
weging van 08u00 - 08u45
wedstrijden vanaf 09u15
Meisjes:
weging van 10u00 - 10u30
wedstrijden vanaf 11u00
U18: 2003-2004-2005 : Namiddag : vanaf 13u00
Heren
weging van 13u00 - 13u45
wedstrijden vanaf 14u15
Dames
weging van 14u15 - 14u45
wedstrijden vanaf 15u15
Weging jongens/heren : om de groepen klein te houden aan de weging zal er afgeroepen worden welke gewichtscategoriën zich
mogen gaan wegen.

Wedstrijdsysteem
De wedstrijden zullen doorgaan op 4 tatami’s.
•
Er zal een pauze zijn tussen het voormiddag en het namiddag programma van 12u30 tot 13u30
•
wedstrijden in tabel met dubbele herkansingen.
Medaille-uitreiking :
•
Beperkte medaille ceremonie : enkel judoka’s op podium en 1 coach van de club.
GEEN ANDERE JUDOKA’S of COACHES MOGEN AANWEZIG ZIJN OP DE CEREMONIE!
•
Judoka’s en coaches dragen ene mondmasker tijdens de ceremonie.
•
Na medaille of gedaan met vechten : zaal onmiddellijk verlaten.

Inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren enkel online via https://brabantopen.be
De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 4 oktober 2020.

Max aantal deelnemers per leeftijdscategorie: 120
Inschrijvingsbedrag €10 per judoka te storten op rekening IBAN:BE 06734426170822 BIC Code : KREDBEBB (KBC Bank)
van Judoclub Tervuren (geen inschrijving of betaling ter plaatse)
Mededeling voor de overschrijving : “BO-LIMITED 2020 – clubnr – clubnaam – Aantal Judokas” (vb:BO-LIMITED 20202074-Judoclub Tervuren-5) - Geen terugbetaling voor ingeschreven judoka’s die niet aanwezig zijn.
•
Federaties/Judoka’s die deelnemen in een hogere leeftijds- of gewichtscategorie doen dat op eigen risico.
•
Iedere deelnemer wordt verondersteld voldoende verzekerd te zijn voor eigen schade of schade aan derden.
•
Voor VJF Clubs : ENKEL door de clubsecretaris en de clubtrainers met hun clubadministratie account.
•
Niet-VJF Clubs : vrije inschrijving.
•
Iedere Coach wordt verwacht dat zijn judoka’s de Corona maatregelen strikt volgen zoals bepaald door de
wedstrijdorganisatie.

•

Problemen bij inschrijving: mail : info@brabantopen.be

