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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hieronder staat informatie die uitsluitend voor leden voor Judoclub Paddepad is. 

Datum  zaterdag 3 november.  

De inschrijving sluit bij 150 aanmeldingen.  

Wedstrijdadres Gymzaal Kroonkruid (boven Gideonschool)  

Kroonkruid (107)  

2914 TK Nieuwerkerk aan den IJssel  

Deelname is mogelijk voor jongens en meisjes tot groene band JBN systeem: (JBN graduatie 

systeem: voor vergelijk zie staatje onder aan de brief)  

Jongens en meisjes geboren:  

A- 08/09 – 09/10 gewichtsklasse -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 (t/m 60) kg  

B- 11/12 – 12/13 - 13/14 aan de hand van de inschrijving zullen poules samengesteld worden.  

Zowaar nodig zullen 2 gewichtsklassen samengevoegd worden. We proberen om jongens en meisjes 

apart in te delen. Indien het niet anders kan plaatsen we jongens en meisjes samen in een poule.  

Wedstrijdreglement volgens JBN jeugd reglement. Geen randori systeem  

Wedstrijdsysteem Poulesysteem tot max. 6 judoka’s.  

Indeling De judoka’s in groep A zullen behalve dat zij naar gewichtsklasse en  

graduatie worden ingedeeld, zoveel als dit mogelijk is worden  

ingedeeld naar wedstrijdervaring.  

De B groep wordt zoveel mogelijk op leeftijd, gewicht en graduatie  

ingedeeld.  

Wedstrijdbanden Tijdens het toernooi mogen alleen de rode en witte wedstrijdbanden gedragen 

worden en geen blauwe pakken!  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Inschrijfgeld € 9,00 per judoka. Over maken naar Inschrijfgeld overmaken naar NL03 INGB  
00052818 10 t.n.v.  Hr. W L Kouijzer bij mededeling graag  inschrijfgeld met naam judoka en  
toernooi  vermelden. 

 

Inschrijving Leden voor Judoclub Paddepad melden zich aan via de website van Judoclub Paddepad. 

Leo Kouijzer schrijft de opgegeven leden centraal in. 

Weeg- en aanvangstijden De weeg- en aanvangstijden worden u z.s.m. ter bevestiging  

toegestuurd, ongeveer 1 week voor de aanvang van het toernooi  

Budoclub Geisha  

Prijzen Voor elke categorie is er een 1e, 2e en 3e prijs, maar ook de andere  

deelnemers ontvangen een aandenken.  

Sluitingsdatum de inschrijvingen dienen uiterlijk 16 oktober in ons bezit te zijn.  

Entreegeld € 2,- voor volwassenen. (vanaf 18 jaar)  

Schade De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor de schade geleden door  

ongevallen, diefstal ect. Deelname en aanwezigheid is derhalve op eigen  

risico.  

AVG " Als lid van de JBN ga je akkoord met publicatie van foto’s die  

gemaakt worden tijdens de door de JBN georganiseerde  

toernooien/evenementen."  

Dit toernooi wordt niet door de JBN georganiseerd.  

Wij verzoeken u vriendelijk om het ons te melden als er  

geen foto's gepubliceerd mogen worden. 

 

 


