
 

 

"JUDOVERENIGING GILZE" 
 

 

 

  
 

     "10+30 toernooi". 
 
Goedkeuring voor dit toernooi is verleend door Judo Bond Nederland onder nummer: JBN-
2019-0004 
 
 
 
 
Datum:   zondag 6 januari 2019 
 
Plaats:   Sporthal "Achter de Tuintjes", Kapittelstraat 15, 5126 HA Gilze. 
 
 
Indeling:   Jongens/Heren: jeugd  2012 / 2013 

  2010 / 2011 
  2008 / 2009 
-15  2005 / 2006 / 2007 
-18  2002 / 2003 / 2004 
-21  1999 / 2000 / 2001 
 
 

Meisjes/Dames: jeugd  2012 / 2013 
  2010 / 2011 
  2008 / 2009 
-15  2005 / 2006 / 2007 
-18  2002 / 2003 / 2004  
-21  1999 / 2000 / 2001  

 
 

Gewichtsklassen volgens bondsnormen. Bij onvoldoende deelname, 
behoudt de wedstrijdcommissie zich het recht voor om op verantwoor-
de wijze naar een oplossing te zoeken. 

 
 
Deelnemers:  Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 600. (Inschrij-

vingen op volgorde van binnenkomst). 
 
Wedstrijdsysteem: Dubbel eliminatiesysteem. Bij 5 of minder deelnemers wordt met een  
systeem:  halve competitie gewerkt. 
 
Tijdschema:  Iedere deelnemende school/vereniging ontvangt nog een 

schrijven/mail met daarin de tijden van wegingen en wedstrijden. 
 
   
                                  
 
  



 
Arbitrage:  Bevoegde scheidsrechters van de Judo Bond Nederland. Scheids-

rechters kunnen nooit in hun beslissing worden aangevallen. 
 
Technische leiding: Wedstrijdcommissie Judovereniging Gilze.  
 
Inschrijvingen:     Voor leden van Judoclub Paddepad gaat via de website van Judoclub  
                                   Paddepad.  De volgende gegevens: Naam, band, geboortedatum,    
                                   JBNnummer en gewicht.  
 

Inschrijfgeld:    € 9,00 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:     voor 4 december inschrijven. 
 
 
Controle:  Paspoort Judo Bond Nederland en geldig betalingsbewijs worden   

gecontroleerd. 
 
Begeleiding:  Per deelnemende school/vereniging wordt maximaal 1 coach/bege-

leider per 8 deelnemers in de wedstrijdzaal toegelaten. Coachen op 
sportieve wijze is toegestaan conform richtlijnen JBN. 
Als coach/begeleider ontvangt u een herkenningsteken. Ook bent u 
als coach/begeleider verantwoordelijk voor het gedrag van uw 
judoka's. 

 
Opmerking:  De Judovereniging Gilze en de organisatoren kunnen niet verantwoor-

delijk worden gesteld voor ongevallen en/of diefstal. Wij hopen dat u 
hiervoor begrip kunt opbrengen. 
Voor uw eigen veiligheid: gelieve geen judotassen mee te nemen op 
de tribune, deze nemen teveel plaats in, zodat er minder publiek kan 
plaatsnemen, en ze versperren vaak de vluchtroute.  
 

 
 
 
 

 
 

Wij hopen er samen met u en de judoka's een prettige en sportieve dag van te maken. 
Tot ziens op 6 januari 2019 in Sporthal "Achter de Tuintjes". 

 

 


