BUDOCLUB VOORBURG
Sporthal Forum Kwadraat
Vliegerlaan 2 – 4
2273 BV Voorburg

Uitnodiging Tegeltjestoernooi 25 oktober 2020
(deze uitnodiging is alleen voor Judoclub Paddepad leden (JCP))

Beste judoclubs en judoka, Budoclub Voorburg organiseert vanaf dit seizoen weer het bekende
Tegeltjestoernooi. In deze bijzondere periode betekent dit dat het toernooi in een iets aangepaste
vorm plaatsvindt. Voor de judoka’s zal er echter niet zo veel veranderen: iedereen judoot 4
wedstrijden tegen judoka’s van hetzelfde gewicht en leeftijd en bij elk toernooi zijn er punten te
verdienen om een tegeltje te verzamelen. Om het voor alle deelnemers en vrijwilligers veilig en
verantwoord te kunnen organiseren zijn er een aantal regels.
Publiek en livestream Publiek is in het gebouw en in de zaal niet toegestaan. Om ervoor te zorgen dat
iedereen de wedstrijden kan volgen zal er een aparte livestream zijn van elke mat, waarop alle
wedstrijden live te volgen zullen zijn.
Rondetijden
Er zullen maximaal 20 judoka’s per ronde zijn. Hierdoor zijn de rondetijden maximaal een uur en
hoeven judoka’s niet lang in de dojo te wachten.
Een indicatie voor rondetijden is als volgt:

Geboortejaar

Inschrijftijd

Wedstrijdtijd

2013 en 2014

10.00 – 10.15

10.15 – 11.15

2013 en 2014

11.15 – 11.30

11.30 – 12.30

2012 en 2011

12.30 – 12.45

12.45 – 13.45

2012 en 2011

13.45 – 14.00

14.00 – 15.00

2009 en 2010

15.00 – 15.15

15.15 – 16.45

Zoals gezegd, de exacte tijden en indeling wordt in de week van tevoren bekend gemaakt.

Inschrijving en inschrijfgeld
Deelname is op inschrijving vooraf. Inschrijven via de website van onze club. Geef de naam, gewicht,
band en geboortedatum door. Judoka’s kunnen zich aanmelden tot uiterlijk een week voor het
toernooi. Het inschrijfgeld bedraagt ongewijzigd €5,- en dient vooraf voor JCP leden overgemaakt te
worden naar NL03 INGB 0005 2818 10 t.n.v. Hr. W L Kouijzer. Bij mededelingen naam judoka en
toernooi invullen. Leo verzorgd de centrale inschrijving
.
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In- en uitstroom
Aanmelding op de toernooidag vindt plaats voor het Sportcentrum Forum Kwadraat. Dit zal duidelijk
aangegeven worden, en er zal altijd iemand van de toernooiorganistatie aanwezig zijn om alle
judoka’s de goede kant op te wijzen. De in- en uitstroom van elke ronde wordt zo veel mogelijk van
elkaar gescheiden.
Coaching
Per judoclub mag 1 coach aanwezig zijn in de dojo. Coaches zullen aan het einde van elke ronde hun
eigen leerlingen naar buiten begeleiden waar de judoka’s door hun ouders/begeleiders opgehaald
worden.
Hygiëne
Judoka’s komen omgekleed naar het toernooi en vertrekken ook weer in judopak. Voor aanvang
wassen alle judoka’s hun handen in de kleedkamer. Verder worden alle bekende maatregelen en
voorschriften van het RIVM gevolgd. We hopen hiermee weer een sportief en gezellig
Tegeltjestoernooi te kunnen organiseren.
Tot slot, we zijn uiteraard gebonden aan de lokale maatregelen van de gemeente. Mochten deze in
de tussentijd wijzigen, dan zullen we laten weten of dit invloed heeft op het toernooi.

