Open Twents Judo Kampioenschap
Op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 organiseren Judo Promotie Twente, Stichting Judosport Oost en Top Judo Twente
voor de 1e maal het Open Twents Judo Toernooi.
Het toernooi is goedgekeurd door de JBN.
Uitgenodigd zijn judoka’s geboren in 2008 of eerder die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten judoschool of
vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.
Zaterdag 15 december 2018
Op zaterdag 15 december 2018 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -17 plaatsvinden.
Dit toernooi geldt als officieel meetmoment van de JBN voor internationale kwalificatie 2019.
Categorie
Jongens (-17)
Meisjes (-17)

Geboortejaar Gewichtsklassen (-kg)
2002-2003-46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
2004
2002-2003-40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
2004

Judoka’s geboren in 2004 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen worden ingeschreven.
Zondag 16 december 2018
Op zondag 16 december 2018 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -10 jaar, -12 jaar, -15 jaar, 17+*
Categorie
Geboortejaar
Gewichtsklassen (-kg)
Jongens (-10)
2009-2010
-21
-24
-27
-30
-34
-38
-42
Meisjes (-10)
2009-2010
-20
-22
-25
-28
-32
-36
-40
Jongens (-12)
2007-2008
-24
-27
-30
-34
-38
-42
-46
-50
Meisjes (-12)
2007-2008
-22
-25
-28
-32
-36
-40
-44
-48
Jongens (-15)
2004-2006
-34
-38
-42
-46
-50
-55
-60
-66
Meisjes (-15)
2004-2006
-32
-36
-40
-44
-48
-52
-57
-63
Jongens 17 en ouder
2001 en eerder
-55
-60
-66
-73
-81
-90
+90
Meisjes 17 en ouder
2001 en eerder
-44
-48
-52
-57
-63
-70
+70

+50
+48
+66
+63

Plaats
Sporthal Diekman, J.J. van Deinselaan 22, 7541 BR Enschede. Telefoonnummer: 053-4803010.
Wedstrijdsysteem
Dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers. Gewichtsklassen met 4 deelnemers of minder zullen vervallen of worden op
verantwoorde wijze samengevoegd met een andere gewichtsklasse. Voor -10 en -12 jaar poulesysteem met daarna
afvalsysteem. Dit geldt alleen voor de judoka’s die op zondag judoën.
*Bij voldoende deelname wordt de 17+ naar leeftijdscategorie ingedeeld. Judoka’s van geboortejaar 2002 / 2003 mogen
desgewenst ook aan de 17+ deelnemen.
Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2002, 2003, 2004) geldt dit toernooi als officieel meetmoment van de
JBN voor internationale kwalificatie 2019. De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.

Inschrijven en inschrijfgeld
Inschrijven gaat op de volgende wijze. Elke judoschool kan één contactpersoon opgeven. Deze persoon maakt een inlog aan op
de website www.jbn.toernooi.nl en kan deelnemers inschrijven tot het maximum. De inschrijving sluit op zondag 18 november
2018. Betaling geschiedt direct via I-deal of door het inschrijfgeld zelf over te maken. Inschrijving is pas definitief als de betaling
binnen is! Voor het meetmoment -17 op zaterdag bedraagt het inschrijfgeld € 15,00. Het inschrijfgeld op zondag bedraagt
€ 11,00 per deelnemer -10,-12 en -15 en 17 en ouder. Bij over inschrijvingen krijgen judoscholen die niet kunnen deelnemen
(toernooi zondag) het inschrijfgeld teruggestort.
Sluitingsdatum
Alle inschrijvingen en betalingen dienen 18 november 2018 in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat! De inschrijving sluit
echter bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie bij het betreffende programma onderdeel
op zondag is bepaald. Het JBN meetmoment op zaterdag 15 december kent geen limitering, echter de uiterste inschrijfdatum
dient in acht genomen te worden.
Gewichtswijzigingen
Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot zondag 9 december 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de
kosten € 5. De daarvoor benodigde nieuwe weegkaart kan op de wedstrijddag bij de kassa aangeschaft worden.
Weging
Alle deelnemers worden op de wedstrijddag gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het
betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 100 gram
heeft direct uitsluiting tot gevolg in de opgegeven klasse. Dit geldt alleen voor de judoka’s die op z judoën.
Deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2002, 2003, 2004) krijgen de mogelijkheid om op vrijdag 14 december
2018 tussen 19:00 uur – en 20:00 uur te wegen. Dit is optioneel waarbij zaterdag een controle weging kan plaatsvinden op basis
van 5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op vrijdag, dan komt daarmee de mogelijkheid om op zaterdag te wegen
te vervallen. Bij de weging voor de leeftijdscategorie -17 jaar geldt een maximale overschrijding van 100 gram. Ompoulen op de
wedstrijddag is mogelijk! Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of een geldige JBN Lidmaatschapskaart kunnen
tonen, of waarvan de gegevens uit paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden
uitgesloten.
Wedstrijdsysteem
Bij alle leeftijdscategorieën afvalsysteem met dubbel eliminatie. Tot 5 deelnemers per gewicht poulesysteem.
Deelnemerskaarten
De deelnemerskaarten worden op de dag van het toernooi aan de coach uitgereikt. Indien nog geen betaling van het
inschrijfgeld heeft plaats gevonden worden de deelnemerskaarten niet afgegeven.
Coachkaarten
Per club wordt voor iedere 8 judoka’s een coachbandje verstrekt.
Tijdens het toernooi dient het coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
Dan-punten
Op het toernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen.
Aansprakelijkheid
Deelname is op eigen risico. Judo Promotie Twente, Judosport Oost en Top Judo Twente of haar vrijwilligers zijn op geen enkele
wijze aansprakelijk zoals voor blessures, of voor het in ongerede raken van eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het
toernooi.
Toegangsprijs publiek
De toegangsprijs voor het publiek bedraagt € 5 per dag. Passe Partout voor beide dagen € 7,50
Communicatie
Henri Cooiman +31 6 150 77 806 Duivengoorweg 20 7542 PH Enschede info@opentwentsjudokampioenschap.nl
Inschrijven: inschrijvingen@opentwentsjudokampioenschap.nl website: www.opentwentsjudokampioenschap.nl
Ippontime trainingskamp
RTC NO locatie Enschede organiseert aansluitend maandag 18 december en dinsdag 19 december een trainingskamp.
Deelname voor -15 en -17 judoka’s. Deelname voor -15 en -17 judoka’s.
Kosten 4 trainingen € 50,- (incl 2x lunch en t-shirt). Losse trainingen € 12,50.
Opgave vindt plaats door een aparte inschrijflijst te mailen naar rtcjdudoenschede@gmail.com.
De kosten dienen vooraf overgemaakt te zijn op RTC bankrekening NL55RABO 0310753406 tnv rtcjudoenschede o.v.v. Ippon
time trainingskamp 2018 en clubnaam. Voor meer informatie mail naar rtcjdudoenschede@gmail.com.

