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Informatie 14e Kattenkoptoernooi bij Budoclub Geisha op  
 
zaterdag 9 februari 2019. 
 
Dit toernooi is uitsluitend bedoeld voor meisjes. 
 
Lokatie:   gymzaal Kroonkruid te Nieuwerkerk aan de IJssel 
 
Groep - Gewichtsklasse 
A -18, 2002, 2003, 2004 -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70 en +70 kg 
B -15, 2005, 2006, 2007 -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 (t/m 84) kg  
C-  2008/2009      -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 (t/m 58) kg 
D-  2010/2011      -18, -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44 (t/m 53) kg  

E-  2012/2013*   *aan de hand van de inschrijving zullen poules samengesteld worden -  
F-  2014/2015 * Mogelijk kan een poule ook samengesteld worden uit de leeftijdsgroep 2013 en 2014! 

 
De organisatie behoudt zich het recht voor om indien nodig 2 gewichtsklassen samen te voegen. 
Bij onvoldoende deelneemsters kunnen de oudste judoka’s van groep F worden gecombineerd met de 
jongste van groep E in een gewichtsklasse om een poule te maken 
 
Wedstrijdreglement   tot 12 jaar volgens JBN jeugd reglement. 
 
Wedstrijdsysteem   Poulesysteem tot max. 6 judoka’s. Bij meerdere deelnemers dan 6  
   per gewichtsklasse zal er met meerder poules gewerkt worden  
   waarna er een kruisfinale wordt gehouden. 
 
Indeling   De judoka’s tot oranje band zullen zoveel mogelijk, nadat de boven  
   genoemde gewichtklasse zijn toegepast, ingedeeld worden naar  
   graduatie. 
 
Inschrijfgeld     € 9,-- per judoka. 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. 
 
Inschrijven    Voor leden van Judoclub Paddepad gaat via de website van Judoclub 

Paddepad.  De volgende gegevens: Naam, band, geboortedatum, 
JBNnummer en gewicht.  
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Wedstrijdbanden   Op de toernooidag zelf mogen de judoka’s alleen een rode of een 
   witte band om en zijn blauwe pakken niet gewenst! Zorgt u ervoor dat 
    uw judoka’s zelf een rode en een witte band meenemen. 
 
 
 
 
Weeg- en aanvangstijden De weeg- en aanvangstijden worden u z.s.m. na inschrijving toegestuurd. 
 
Wijzigingen  Wijzigingen van gewicht en graduatie kunnen uiterlijk tot woensdag  
  6 februari, 22.00 uur worden doorgegeven op telefoonnummer 0181- 
  314563 of per e-mail budoclubgeisha@upcmail.nl. 
 
Max. aantal deelneemsters Zodra het totaal aantal van 120 deelneemsters is bereikt zal de 

inschrijving gesloten worden. 
 
Sluitingsdatum de inschrijvingen dienen uiterlijk zondag 12 januari via de website 

aangemeld te zijn voor Judoclub Paddepad leden. 
 
Communicatie communicatie is alleen mogelijk door de contactpersonen van de  
 uitgenodigde sportscholen/verenigingen 
 
Schade  De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor de schade geleden  
  door ongevallen, diefstal ect. Deelname en aanwezigheid is derhalve op  
  eigen risico. 
 
 
AVG " Als lid van de JBN ga je akkoord met publicatie van foto’s die  

 gemaakt worden tijdens de door de JBN georganiseerde  
 toernooien/evenementen." 
 Dit toernooi wordt niet door de JNM georganiseerd. 
 

 Wij verzoeken u vriendelijk om het ons te melden als er  
 geen foto's gepubliceerd mogen worden van een van de door  
 u ingeschreven deelnemers! 
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