
 

1e IJsselmond Cup 

op zaterdag 13 juni 2020 georganiseerd door Stichting Judoteam IJsselmond 

Kampen. 

(Onderstaande informatie is alleen bestemd voor judoclub Paddepad leden) 

Plaats: Sporthal de Reeve, Burgemeester Berghuisplein 1 , 8261 DD 

Kampen 

Voorwaarde: Lidmaatschap Judo Bond Nederland. Paspoort meenemen. 

Deelname: Geboortejaar 2013 of ouder met minimaal de oranje band (4e 

kyu). 

Voor judoka's met een witte of gele band geboren in 2014 tot en 

met 2008 hebben we een speciale inschrijving gemaakt . 

Dit om deze meestal beginnende judoka niet ten onder te laten 

gaan tegen de meer geoefende judoka . 

Dangraadpunten: Er zijn op ons toernooi dangraadpunten te behalen. Oranje kaart 

meenemen svp. 

Inschrijving: De inschrijvingen dienen uiterlijk 1 mei 2020  voor judoclub 

Paddepad leden inschrijven via onze eigen website. Maximaal 

aantal deelnemers: 600.  

Inschrijfgeld: 11,00 euro per deelnemer voor het judo toernooi. Voor JCP leden 
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. 

Indeling: In poules naar leeftijd, graad en gewicht zoals voorgeschreven 

door de Judo Bond Nederland. 

De toernooileiding houdt zich het recht voor hiervan af te wijken in 

het geval van te weinig deelname in een bepaalde categorie. 

Weging: De weging is verplicht voor aanvang van de wedstrijden. 

Overpoulen: Ompoule datum zal op de deelnemerskaarten staan. Alleen indien 

er later op de toernooidag een passende poule is, kan op de 

toernooidag zelf tegen betaling van 5,00 euro worden omgepould. 

Deelnemerskaarten: Deze worden u ca.2 weken voor het toernooi (per e-mail) 

toegestuurd. De deelnemerskaarten worden u pas toegestuurd 

wanneer de gehele betaling binnen is. 

Coachkaarten: Deze zijn in de vorm van polsbandjes op de toernooidag aan de 

kassa af te halen op vertoon van de aan u toegestuurde 

coachbon(nen). 

Clubbokaal: De vereniging/sportschool met de meest behaalde punten ontvangt 

de 1e IJsselmond cup. Voordat het toernooi begint, kunnen de 

verenigingen/sportscholen bij de hoofdjurytafel de beste 10 van 

hun judoka’s op papier zetten en inleveren. 

Toegangsprijs: 3,00 euro voor toeschouwers van 12 jaar en ouder. 

Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

geleden schade door diefstal, blessures of ongevallen. 

  


