District Noord Nederland

Secretariaat: T.H. Huizinga
Dorpsstraat 20
8437PB Zorgvlied
tel. : 0521-38 74 57
email: nn@jbn.nl

Uitnodiging voor de District Kampioenschappen -18 op

Zaterdag 23 februari 2019
Plaats:

Van der Bijhal, Maartensplein 1, Kollum

Aanvang:

Wordt vermeld op de deelnamekaartjes die via de mail worden
toegestuurd.

Organisatie:

District Noord Nederland

Deelname:

Judoka’s tot 18 jaar (geboortejaren 2002, 2003, 2004, 2005).
Geboren na 31 december 2001 en voor 1 januari 2006.

Graduatie:

Minimaal 2e kyu

Gewichtsklassen:

Heren: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90
kg, +90 kg
Dames: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
Niet voldoen aan de ingedeelde gewichtsklasse bij weging, leidt tot
diskwalificatie.
Op de wedstrijddag kan er niet worden overgepould.
Gewichtswijzigingen via jbn.toernooi.nl of per mail, alleen door de
sportschool of vereniging, worden meegenomen tot de zondagavond
23.59 uur (17 februari) voor het DK. Als judoka’s op basis van het
niet-naleven van bovenstaande worden uitgesloten van
deelname, is dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de
judoka zelf.

Opgave:

Via de club t/m zaterdag 2 februari 2019 23:59 uur.

Inschrijving:

Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt € 12,50 per persoon

Betaling en inschrijving via toernooi.nl
Legitimatie:

Bij de weging moet iedere judoka zich met een volledig ingevuld
JBN paspoort, voorzien van een gelijkende pasfoto én een geldige
JBN-lidmaatschapspas melden. Tevens geldt dat elke judoka moet
kunnen aantonen dat deze de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit
kan uitsluitend middels een geldig Nederlands paspoort of geldige
Nederlandse identiteitskaart.

LET OP: Een rijbewijs is hiervoor niet geschikt, omdat daar geen nationaliteit op
aangegeven staat. Ook het tonen van een kopie/foto (en/of via smartphone) is niet
geldig.
Toeschouwers:

De entree bedraagt per bezoeker € 3,00

Winnaars:

De eerste 4 winnaars van elke gewichtsklasse zullen worden
afgevaardigd naar de Nederlandse Kampioenschappen op 9 maart in
Den Haag.

We hopen u op 23 februari te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Namens het districtsbestuur
Thea Huizinga
Secretaris Districtsbestuur JBN Noord Nederland.

Pag. 2/2 | 5 januari 2019

