Zaterdag 3 oktober 2020
Sporthal Leieland

Guido Gezellestraat 55 A

8710 Ooigem

Regenboogtornooi van Ooigem
De wedstrijden tellen mee voor DE BEKER VAN WEST-VLAANDEREN

U15 (° 2006-2007) - vanaf 4e Kyu
Weging dames/heren: van 9u00 tot 9u30
Wedstrijden om 10u00
Aansluitend Ne-Waza U15

Oranje – Groen – Blauw U18+ (° 2005 of vroeger)
Weging dames/heren: van 11u00 tot 11u30
Wedstrijden aansluitend op U15
Dames U18+: -48, -52, -57, -63, -70, +70
Heren U18+: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Bruin – Zwart U18+ (° 2005 of vroeger)
Weging dames/heren: van 13u00 tot 13u30
Wedstrijden aansluitend op Oranje-Groen-Blauw U18+
Dames U18+: -48, -52, -57, -63, -70, +70
Heren U18+: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Deelnemingsvoorwaarden:
•

Alle judoka’s aangesloten bij een club die lid zijn van de Europese Judo Unie

•

Houder zijn van MINSTENS 4de KYU-graad, identiteitsbewijs en geldige vergunning voorleggen

•

Het inschrijven door een clubverantwoordelijke betekent voor de organisator dat de ouders
toestemming geven om hun minderjarige zoon of dochter aan de wedstrijden te laten
deelnemen.

•

Deelnemers die de leeftijd van 40 jaar al bereikten dienen een doktersattest voor te leggen
(max. 6 maanden oud)

Wedstrijdformule en -reglement:
•

Minder dan 6 deelnemers per gewichtscategorie: wedstrijden in poule

•

Vanaf 6 deelnemers per gewichtscategorie: wedstrijden in reeks met DUBBELE herkansing

•

Duur van de kampen: U 15 = 3 minuten

•

Wedstrijdreglement en Sportcode: Vlaamse Judofederatie

U18 + = 4 minuten

Prijzen:
•

Medailles voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen

•

Tijdens de prijsuitreiking zijn de judoka’s in witte judogi

Inschrijven:
•

VJF-inschrijvingssysteem: https://events.vjf.be/evenementen/info/2GEYXWB

•

6 € over te schrijven naar rekeningnummer BE34 7755 9849 6990 (Judoclub Yawara, Ooigem)
(8 € ter plaatse)

•

Inschrijven kan tot en met 1 oktober 2020

Contact:
•

info@judoclub-yawara.be

•

Algemene info en inschrijvingen: +32 477 34 93 24

•

Tijdens het wedstrijdweekend: +32 473 68 64 00

