1e internationaal Ne-Waza tornooi
Ooigem
Datum : Zaterdag 22 oktober 2016
Plaats : Guido Gezellestraat 55 A

8710 Ooigem

Weging Dames / Heren :
•

Van 14u30 tot 15u00, voor diegene die nog niet gewogen zijn

•

Wedstrijden U15 aansluitend op U15 (gewone competitie)
Wedstrijden U18 en U21+ aansluitend op bruin-zwart tornooi

Leeftijdscategorieën :
•

U15: geboren 2002 - 2003

•

U18: geboren 1999 – 2000- 2001

•

U21+ : geboren 1998 en vroeger

Deelnemingsvoorwaarden :
•

Alle judoka’s aangesloten bij een club die lid is van de Europese Judo Unie

•

Houder zijn van MINSTENS 3de KYU-graad, identiteitsbewijs en geldige vergunning voorleggen

•

Het inschrijven door een clubverantwoordelijke betekent voor de organisator dat de ouders
toestemming geven om hun minderjarige zoon of dochter aan de wedstrijden te laten deel
nemen.

•

Deelnemers die de leeftijd van 40 jaar al bereikten dienen een doktersattest voor te leggen
(max. 6 maanden oud)

Wedstrijdformule :

•

Minder dan 6 deelnemers per gewichtscategorie : poule

•

Duur der kampen : 3 minuten , U15 2 minuten

Prijzen :
•

Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen

•

Tijdens de prijsuitreiking zijn de judoka’s in witte judogi

Wedstrijdreglement :
•

Volgens het VJF reglement op NE-WAZAWEDSTRIJDEN.

•

Elk voorval dat niet vervat is in bovenvermelde wedstrijdreglement zal gemeld worden aan de
verantwoordelijke SR, die ter plaatse met het betrokken SR team een beslissing zal nemen in de
geest van het Ne Waza Judo en conform aan artikel 30 van het internationaal
wedstrijdreglement.

•

Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en ermee akkoord te gaan.

Inschrijvingen :
•

Via mail : VJF inschrijvingssysteem of info@judoclub-yawara.be

•

Tot 20 oktober 2015

•

Gratis

Info : +32473/ 85 60 74 & +32478/ 98 04 38 +32477/34 93 24

De wedstrijden tellen mee voor “DE BEKER VAN WEST-VLAANDEREN”

