Lu-Gia-Jen Eurotoernooi (Italië)
Onderstaande informatie is alleen voor judoclub Paddepad
leden

Algemene informatie
Nu het weer mogelijk is om toernooien te organiseren komt ook
Lu Gia Jen weer met het Eurotoernooi! Het Eurotoernooi heeft als
doel je nog meer te ontwikkelen als judoka en het streven is om te
gaan voor een ippon.
Het toernooi is vooral bedoeld voor de jongste jeugd en de minder
ervaren judoka’s. Dat wil niet zeggen dat meer ervaren
wedstrijdjudoka’s niet mee mogen doen, integendeel zelfs. Het
toernooi is voor jongens en meisjes geboren in de jaren 2010 tot
en met 2017.
Er wordt gedurende vier keer per seizoen een toernooironde
worden gehouden dat in het teken staat van een van de euro
landen.
Naast de te behalen prijzen 1 t/m 3 is er voor iedere judoka een aandenken.
De judoka’s worden zo veel mogelijk verdeeld in groepjes van 8 judoka´s, verdeeld over twee poules.
Uiteraard ingedeeld naar geboortejaar en gewicht.
Wanneer de groep van 8 zich heeft gevormd, komen de 4 hoogste banden van de groep in poule A en
de laagste banden in poule B. Hierna volgt er een kruisfinale en ten slotte de finale en de wedstrijd om
de 3e
of 4e plaats. Indien er geen groep van 8 kan worden gevormd zal er in kleinere groepen worden
gedraaid,waarbij de judoka’s verzekerd zijn van minimaal drie wedstrijden.

Toernooidatum
Zondag 27 maart 2022

Plaats
Dojo Lu-Gia-Jen
Baambruggestraat 8 A
2546 SK Den Haag

Inschrijving
Voor leden van Judoclub Paddepad gaat via de website van Judoclub Paddepad.
De volgende gegevens: Naam, band, geboortedatum, JBNnummer en gewicht.

Inschrijfgeld
€ 6,00 per judoka overmaken 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.

Sluiting
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk woensdag 15 maart 2022 in ons bezit te zijn.

Prijzen
Een 1e tot en met 3e prijs en voor alle andere judoka’s een
herinnering.

Hoe werkt het Eurotoernooi
Er kan geld verdiend worden tijdens het eurotoernooi. Bij
een
overwinning win je het aantal behaalde punten in
eurocenten. Dit houdt in dat bij een gelijke stand 1 eurocent,
winst met Wazari 7 eurocent en bij een ippon 10 eurocent
word verdiend, maar let op! Bij winst met ippon mag de
judoka de dobbelsteen gooien om zijn geldbedrag te
vermenigvuldigen met het aantal ogen die gegooid zijn met
de dobbelsteen. Na 8 deelnames kan je met de volle
spaarkaart je opgespaarde bedrag terugkrijgen.

