Informatie Mini teamwedstrijden
Westland Kodokan seizoen
2021/2022
(Deze informatie is alleen voor judoclub Paddepad leden)
Is een instaptoernooi voor beginnende judoka’s.
Judoschool:

Westland Kodokan

Adres:

Westland Sportcentrum
Duyvenvoordestraat 52,
2681 HN in Monster

Telefoon:

0174-248758

Data:
De data zijn de volgende:
• 19
September
• 17
Oktober
• 21
November
• 16
Januari
• 20
Februari
• 03
April
• 22
Mei

2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022

Je wordt ingedeeld in een team en het is de bedoeling dat
je zoveel mogelijk punten verzameld.
Puntentoekenning per wedstrijd;
1 = verloren
2 = onbeslist
3 = gewonnen
Puntentoekenning individueel
3 = verloren
5 = onbeslist
7 = gewonnen
Per team maximaal 9 punten per wedstrijd. Iedere deelnemer krijgt de totale punten van het team.
Iedere deelnemer speelt minimaal 4 wedstrijden. Indien een team uit vier judoka’s bestaat zal de
puntentoekenning van de zwaargewichten gedeeld worden.
Doe je voor het eerst mee dan krijg je een judopakje hierop kun je je punten verzamelen;

Prijzen mini-team
Judopakje
Brons 1
Brons 2

28 punten
56 punten

Zilver1
Zilver2
Goud1
Goud2
Goud
Medaille brons
Medaille zilver
Medaille goud
Schilderij

84 punten
112 punten
140 punten
168 punten
196 punten
250 punten
300 punten
350 punten
400 punten

Na het behalen van 400 punten kun je, als je nog geen 12 jaar bent, doorsparen tot 250 punten voor
een T-shirt met judo opdruk.
Prijzen maxi-teams
Oorkonde1
Vaantje
Oorkonde 2
Beker Brons
Oorkonde 3
Beker Zilver
Oorkonde 4
Beker Goud
Oorkonde 5
Super Trofee
Mini-tijden
6,7 en 8 jarigen
9 t/m 12 jaar

28 punten
84 punten
112 punten
168 punten
196 punten
252 punten
280 punten
336 punten
364 punten
420 punten
weging
09.25 - 09.45
12.00 - 12.20

aanvang
10.00
12.30

Kosten € 5,00 je hoeft je niet van tevoren in te schrijven wel op tijd komen voor de weging. Je wordt
gewogen met judopak. Je betaald ter plaatse.
Heb je al een puntenkaart dan deze meenemen.
Een van de trainers zal meestal aanwezig zijn om de judoka’s te coachen. Graag via de website van
onze club inschrijven zodat we weten wie er gaat.
Leo Kouijzer
Judoleraar Judoclub Paddepad

