UITNODIGING TEAM-TOERNOOI
22e Internationale Judotoernooi “Theo Meijer” voor jeugdteams

Stichting “Topjudo Leusden” organiseert op zaterdag 3 november 2018 het

e

Graag nodigen wij u uit uw judoteam(s) in te schrijven voor het 22 Internationale Judotoernooi
“Theo Meijer” voor teams welke zal worden gehouden op zaterdag 3 november 2018.

NIEUWE OPZET TOERNOOI !
Locatie van dit toernooi is gelijk aan vorige jaren.
De inschrijving voor dit toernooi staat open voor teams in de volgende categorieën:








Jeugd –10 jaar;
 Judoka’s geboren in 2009, 2010, 2011 of later
 Gewichtsklassen -27, -30, -34, -38 en +38 kg (maximaal 46 kg)
 Jongens en meisjes mogen in 1 team opgesteld worden
Jeugd –12 jaar;
 Alleen judoka’s geboren in 2007, 2008 en 2009
 Gewichtsklassen -34, -38, -42, -46 en +46 kg (maximaal 55 kg)
 Jongens en meisjes mogen in 1 team opgesteld worden
Jongens -15 jaar;
 Alleen judoka’s geboren in 2004, 2005 en 2006
 Gewichtsklassen -46, -50, -55, -60 en +60 kg (maximaal 73 kg)
Meisjes -15 jaar;
 Alleen judoka’s geboren in 2004, 2005 en 2006
 Gewichtsklassen -44, -48, -52, -57 en +57 kg (maximaal 70 kg)
Mix team -18 jaar;
 Alleen judoka’s geboren in 2001, 2002, en 2003
 Gewichtsklassen Dames -52, -57 en -70
 Gewichtsklassen Heren -55, -66, -73 en -90

In elke categorie mogen per gewichtsklasse maximaal twee judoka’s aangemeld worden!

Inschrijving:
1. Is vanaf nu mogelijk door een mailtje naar tmsteams2018@gmail.com te sturen waarin
duidelijk is aangegeven voor welke van de hierboven genoemde klassen u een team(s)
wilt inschrijven.
Aanmelding betekent niet automatisch deelname. Teams die jaarlijks deelnemen en
buitenlandse teams krijgen voorrang bij plaatsing.
Definitieve deelname wordt uiterlijk 7 oktober 2018 bevestigd.
2. Inschrijving sluit op 1 oktober 2018.
3. Inschrijfgeld bedraagt € 80 per team, direct bij inschrijving te voldoen op IBAN:
NL49INGB0657870501 tnv Stichting Topjudo Leusden ovv: ‘naam van uw sportschool’.

Overige informatie:








De wedstrijden starten ’s morgens om 9 uur. Aanvang weging + 7.30 uur. Exacte weegen aanvangstijden per categorie ontvangt u 2 weken voor aanvang van het toernooi.
Het wedstrijdsysteem streven we naar poule indeling, poules van 4 waarna directe
eliminatie.
e
e
e
In elke categorie 1 , 2 en 3 prijs; iedere deelnemer ontvangt een herinnering.
Wisselbeker voor best presterende club.
Regels en reglementen JBN. Arbiters zijn van de JBN.
De hal heeft 250 tribuneplaatsen en er is een restaurant aanwezig.
Locatie: Theo Meijer Sport Racket & Gezondheidscentrum
Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden (033-4946409)

Toernooisecretariaat: Ruud van Wijland
E-mail: tmsteams2018@gmail.com
Het toernooi is goedgekeurd door de JBN. De stichting “Topjudo Leusden” is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal en/of ongevallen op deze wedstrijddag.

