Derde Open Oost-Nederland Jiujitsu Toernooi
Door: Judo Bond Nederland / District Graden Commissie Jiujitsu Oost
Wanneer: zaterdag 2 november 2019
Waar: Sporthal “De Haverkamp”, Stationsstraat 30, 7475 AM Markelo
Voorlopige dagindeling melden / weging / aanvang:
Duo:
Weging 1ste groep fighting -10/-12, beginners en ne-waza:
Pauze
Weging 2de groep fighting:

07:45-08:15 uur / aanvang 09:00 uur
09:45-10:15 uur / aanvang 11:00 uur
13:00-14:00 uur
12:45-13:15 uur / aanvang 14:00 uur

Leeftijdscategorieën:
Klasse U10 jr. :
8 t/m 9 jr (2010-2011)
Klasse U12 jr. :
10 t/m 11 jr (2008-2009)
Klasse U14 jr. :
12 t/m 13 jr (2006-2007)
Klasse U16 jr. :
14 t/m 15 jr (2004-2005)
Klasse U18 jr. :
16 t/m 17 jr (2002-2003)
Klasse U21 jr. :
18 t/m 20 jr (1999-2001)
Adults
:
21 jaar en ouder (1998 en eerder)
1 januari 2019 is de peildatum, de leeftijd die je dat jaar gaat bereiken is geldend.
Categorieën:
 Fighting beginners:
Deze poules zijn alleen voor deelnemers, die maximaal drie toernooien hebben gedraaid (jiujitsu en
judo) en maximaal de oranje band (bruine slip) hebben behaald. We hebben veiligheid hoog in het
vaandel, dus bij het indelen van deze poules worden de gewichtsklassen losgelaten en wordt er
ingedeeld op leeftijd en gewicht. De regels worden aangepast aan de jongste deelnemer in de poule.
 Fighting gevorderden:
Gewichtsklassen fighting gevorderden:
Klasse U10 jr. jongens:
klasse U10 jr. meisjes:
Klasse U12 jr. jongens:
Klasse U12 jr. meisjes:
Klasse U14 jr. jongens:
Klasse U14 jr. meisjes:
Klasse U16 jr. jongens:
Klasse U16 jr. meisjes:
Klasse U18 jr. jongens:
Klasse U18 jr. meisjes:
Klasse U21 jr./adults/masters men:
Klasse U21 jr./adults/masters woman:

-21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42 kg
-20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, +40 kg
-24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
-22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
-30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
-25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57 kg
-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94 kg
-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg

Derde Open Oost-Nederland Jiujitsu Toernooi
 Duo:
Bij voldoende deelname zijn aparte beginners en gevorderden categorieën mogelijk.
Leeftijdscategorieën: U10, U12, U14, U16, U18, U21 en adults.
Regelementen Duo:
Klasse U10:
Klasse U12:
Klasse U14
Klasse U16:
Klasse U18:
Klasse U21:
Klasse Adults:

serie A
serie A + B
serie A + B
serie A + B
serie A + B + C
serie A + B + C
serie A + B + C

3 aanvallen (vrije keuze)
3 aanvallen (vrije keuze)
3 aanvallen (op afroep)
3 aanvallen (op afroep)
3 aanvallen (op afroep)
3 aanvallen (op afroep)
3 aanvallen (op afroep)

 Ne-waza
Jiujitsu ne-waza volgens de JJIF-regels.
Gewichtsklassen ne-waza :
Klasse U16 jr. jongens:
Klasse U16 jr. meisjes:
Klasse U18 jr. jongens:
Klasse U18 jr. meisjes:
Klasse U21 jr./adults/masters men:
Klasse U21 jr./adults/masters woman:

-38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg
-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg
-56, -62, -69, -77, -85, -94, +94 kg
-45, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg

Derde Open Oost-Nederland Jiujitsu Toernooi
Inschrijfgeld:
 € 15,00 voor iedere fighting/ne-waza deelnemer
 € 30,00 per deelnemend duo koppel
Graag overmaken voor 19 oktober 2019 op rekening nummer:
IBAN:
NL66RABO0160941946
Ten name van:
Judo Bond NL Distr. ON
Onder vermelding van:
Naam sportschool + Jiujitsu toernooi
Entree:
We vragen voor iedere toeschouwer vanaf 16 jaar € 2,50 entree. Met het entreegeld helpt u ons het
toernooi mogelijk te maken!
Inschrijven:
Er zijn vier verschillende inschrijfformulieren, Fighting beginners, Fighting gevorderden, Duo en
Ne-waza. We verwachten dat de trainers/coaches hun pupillen op het juiste formulier en met het
juiste gewicht/categorie zullen inschrijven. Hier zal streng op worden toegezien! Graag deelnemers
op juiste formulier invullen en versturen naar openoostnljiujitsu@hotmail.com.
Melden en weging:
Weging dient te gebeuren in korte broek en t-shirt. Vergeet niet je jiujitsu paspoort, beschermers en
wapens (duo). Klopt bij weging het gewicht van de deelnemer niet, dan kan tot maximaal 1 week
van tevoren het gewicht gewijzigd worden. Op de wedstrijddag zelf kan er van gewichtsklasse
worden veranderd met bijbetaling van € 5,00.
Uiterste inschrijfdatum:
Let op! …inschrijven uiterlijk 5 oktober 2019!
Aanvullende informatie:
- De organisatie behoudt het recht om het toernooi te annuleren bij te weinig inschrijvingen
na de uiterste inschrijfdatum en om poules samen te voegen bij te weinig inschrijvingen.
Echter beginnerspoules zullen niet worden samengevoegd met gevorderdenpoules.
Alle deelnemers (tot U18) zijn verplicht om tijdens de ne-waza en fighting-wedstrijden een
bitje te gebruiken, een band en been- en handbeschermers te dragen in de juiste kleur.
- De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, etc.
- AVG: als deelnemer gaat u akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens de
door ons georganiseerd toernooi.
- “Like” onze facebookpagina -Open Oost Nederlands Jiu-Jitsu Toernooi- om op de hoogte te
blijven van alle nieuwberichten.

Met vriendelijke groet,
Judith de Weerd en Sven Borst
District Graden Commissie Jiujitsu Oost-Nederland

