H.A.B.C. Dun Hong
Vuurtoren toernooi
ZONDAG 6 mei 2018
Pasteurstraat 6a
1782 JD DEN HELDER
tel: 0223 – 620611

Uitnodiging

Beste sportvrienden,
Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor het Vuurtoren toernooi bij judovereniging
Dun Hong te Den Helder.
Het Toernooi is voor jongens, meisjes, dames en heren.
De wedstrijden wordt gehouden volgens de regels van het Jeugd-, junioren- en seniorenreglement van het
Judo Bond Nederland.
Toernooidatum: Zondag 6 mei 2018
Plaats: Dojo Dun Hong, Pasteurstraat 6a te Den Helder
Categorie A-pupillen 2009/2010
jongens gewichten -21 -24 -27 -30 -34 -38 -42 Kg
meisjes gewichten -20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 Kg
Categorie B-pupillen 2007/2008
jongens gewichten -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 Kg
meisjes gewichten -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 Kg
Categorie heren-15 2004/2005/2006
gewichten -34 - 38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 Kg.
Categorie Dames -15 2004/2005/2006
gewichten -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 Kg
Categorie Heren-18 2001/2002/2003
gewichten -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 Kg
Categorie Dames-18 2001/2002/2003
gewichten -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 Kg

Judoka's die te zwaar zijn in hun eigen leeftijdscategorie mogen op "eigen verzoek" een leeftijdscategorie
ouder uitkomen. Indien in een gewichtsklasse meer dan 24 inschrijvingen zijn (4 poules), zal deze klasse
worden opgesplitst in een extra A en B poule. In beide categorieën zal dan ook een 1e – 2e –3e prijs
worden vergeven.
Voor de jongens en de meisjes worden bij voldoende deelname
in aparte poules gedraaid. De organisatie heeft het recht om judoka's in een hogere gewichtsklasse te
plaatsen.
Bij onvoldoende (minimaal 4) inschrijvingen in een categorie zal deze komen te vervallen. Hiervan zult u
tijdig af-bericht krijgen.

Mocht na de weging pas blijken dan er onvoldoende (minimaal 2) judoka's overblijven in een
gewichtsklasse dan behoud de organisatie zich het recht voor om een klasse samen te voegen. Er zal wel
te allen tijden in eigen gewichtsklasse een prijs worden uitgereikt.
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een JBN paspoort met een geldig betalingsbewijs 2018/2019
Gewichtswijzigingen en andere mutaties kunnen tot 13 april 2018 per e-mail opgegeven worden op:
woc@dun-hong.nl. De weging is strikt.

Inschrijving:

Alleen gebruik maken van bijgevoegd inschrijfformulier en deze op te
sturen via e-mail naar: woc@dun-hong.nl
Gelieve hierop het exacte gewicht van de judoka te vermelden.

Inschrijfgeld:

€ 8,00 per judoka te voldoen gelijktijdig bij inschrijving op
rekeningnummer NL88INGB0000562394
t.n.v. penningmeester Dun Hong o.v.v. sportschool of vereniging.
De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld
vóór vrijdag 13 april 2018 is ontvangen.
Weegtijden worden pas bekend gemaakt na betaling!!

Sluitingsdatum:

De inschrijving sluit, dit in verband met beperkte ruimte uiterlijk
13 april 2018 of zoveel eerder als er zich 180 deelnemers hebben
gemeld. Per club max. 20 deelnemers.

Aansprakelijkheid:

Dun Hong Den Helder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
schade, diefstal of ongevallen in welke vorm dan ook op deze
wedstrijddag.

Scheidsrechters: De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.
Wij hopen u en uw judoka’s op zondag 6 mei 2018 te mogen begroeten en wensen u alvast veel succes en
een sportieve wedstrijddag toe.
Met vriendelijke sportgroeten,
WOC Dun Hong,
Aleida Hagman
Brenda Nieuwlaat
Fred Schouten
Ratna Navis

