
 
Beste judovrienden,  

 

Het is ons een genoegen u namens Stichting Budo Sport Shizentai Wehl uit te nodigen voor het:  

29e LENTETOERNOOI zaterdag 12 mei 2018 in sporthal Beatrixcentrum, Wilhelminastraat 12, Wehl.  

 

District Oost-Nederland heeft goedkeuring gegeven aan dit  toernooi.  

U kunt judoka's inschrijven in de gewichtsklassen zoals vermeld in het Bondsvademecum hfst. 4.03 

Wedstrijd Bepalingen voor leeftijdscategorieën en gewichtsklassen. 

Het toernooi staat open voor de leeftijdscategorie -10, -12, -15, -18 en senioren. 

 

GEWICHTSKLASSE OPGEVEN I.V.M. DE INDELING !!!! 

 

 Categorie  Gewichtsklassen (-kg) 

 Jongens (-10) -21 -24 -27 -30 -34 -38 -42 +42 
 

 Meisjes (-10) -20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 +40 
 

 Jongens (-12) -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 

 Meisjes (-12) -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 

 Jongens (-15) -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

 Meisjes (-15) -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

 Heren (-18) -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 

 Dames (-18) -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 
 

 Heren -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

 Dames -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78   

 

 

Weging: Alle deelnemers worden op de wedstrijd dag gewogen. Bij de weging vindt eveneens 

controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij 

de weging. 

Bij onder/overgewicht van de deelnemer/deelneemster, bij de weging voorafgaande aan het toernooi, 

kan er omgepouled worden tegen betaling van € 5,00. 

U kunt tot 5 mei eventuele wijzigingen doorgeven aan:  

Jan Willem Tiemessen  E-mail: info.shizentai@gmail.com 

 

Systeem: Dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers. Gewichtsklassen met 4 deelnemers of 

minder zullen vervallen of worden op verantwoorde wijze samengevoegd met een andere 

gewichtsklasse. 

 

Dan punten: Op het Lentetoernooi is het mogelijk om dan-punten te behalen. 

 

Inschrijving: Inschrijven via MIJN JBN Lentetoernooi 12 mei 2018 

 

Op verzoek kunnen wij u ook een inschrijfformulier toesturen. 

Kosten: Inschrijfgeld per deelnemende judoka is € 10,00. 

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 16 april a.s. overgemaakt te zijn op bankrekeningnummer t.n.v. 
Rabobank Graafschap midden, bankrekeningnummer NL07RABO0157216365 o.v.v. Lentetoernooi 

Shizentai, naam sportschool/vereniging + aantal judoka’s. 

Contant betalen tijdens het toernooi is niet mogelijk.  

 

 

 

Sluitingsdatum: Inschrijving sluit op zaterdag 14 april 2018 23:59 of bij 500 deelnemers  

 

 

 

 

mailto:info.shizentai@gmail.com
http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=6499E7E1-C350-4ABD-9AA5-AA9AF5608B9A


 

 

 

 

Entree: € 3,50  kinderen tot 12 jaar gratis. 

Ouders dienen plaats te nemen op de tribune. 

Alleen judoka’s met weegkaart worden een half uur voor aanvang van de wedstrijden toegelaten tot 

de zaal. 

 

 

Aanvang wedstrijden:   

1e blok : 09.00 uur - weging vanaf 07.45 uur tot 08.30 uur 

2e blok : 11.00 uur - weging vanaf 09.45 uur tot 10.30 uur 

3e blok : 14.00 uur - weging vanaf 12.45 uur tot 13.30 uur 

4e blok : 16.00 uur - weging vanaf 14.45 uur tot 15.30 uur 

 

 

Prijsuitreikingen: Aan het einde van elk blok. 

 

 

 

 

Coaching: Kinderen t/m 15 jaar worden niet in de zaal toegelaten als coach. 

Alleen coaches met coachbandje worden tot de zaal toe gelaten. 

Aantal coaches is max. 1 per 5 deelnemers per sportschool/vereniging. Deelnemerskaarten kunnen 

door een coach, verenigingsvertegenwoordiger of trainer worden afgehaald bij het uitgiftepunt dat 

duidelijk is aangegeven bij de ingang van de sporthal. Het tijdig overhandigen van het weegbriefje 

aan de judoka is een verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging.  

Weegtijden staan 2 weken voor aanvang van het toernooi op de site. 

 

Deelname is op eigen risico. Stichting Budo Sport Shizentai 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. 

 

Nadere info over het toernooi? :   Tony van den Berg    Tel: 06 22418508  

of via  E-mail: info.shizentai@gmail.com 
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