organiseert
7de “Prijs Der Noorderkempen”
Alias het ‘Dirk Van Tichelt’ tornooi
Datum: zaterdag 28 april 2018 U15-U18 Dames/Heren
zondag 29 april 2018 U11-U13 Meisjes/Jongens
Plaats: Heidemolenbaan 75, 2390 Malle
Geboortejaren en gewichtscategorieën:
U11
Meisjes/Jongens 2008-2009
Zie reglement miniemen VJF
U13
Meisjes/Jongens 2007–2006
Zie reglement pupillen VJF
U15
Dames 2005-2004
-32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63kg
U15
Heren 2005-2004
-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66kg
U18
Dames 2003-2002-2001
-40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70kg
U18
Heren 2003-2002-2001
-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+90kg
U/+21
Dames – Heren vanaf 2000
Ploegentornooi (zie aparte uitnodiging)
Gewichten ploegentornooi : Dames : -57,-63,+63kg – Heren : - 66,-73, -81, +81kg
Wedstrijdformule: Dubbele herkansing
Indien minder dan 6 deelnemers wordt er gekampt in poule .
Uurregeling
Zaterdag 28 april 2018

Zondag 29 april 2018

Categorie
U15 Dames/Heren
U18 Dames/Heren
U/+21 Ploegentornooi
U11 Meisjes/jongens
U13 Meisjes/jongens

Weging
8h15 tot 9h
10h30 tot 11h15
13h tot 13h30
8h30 tot 9h15
11h15 tot 12h

Wedstrijd
9h30
11h30
13h45
9h45
12h30

Inschrijvingen voor 24 april 2018 te sturen naar:
Via volgende link: https://events.vjf.be/evenementen/Info/DRR42MZ
Per E-mail: prijsdernoorderkempen@gmail.com
Inschrijvingsrechten en plichten:
Inschrijvingen dienen voor 24 april 2018 met de bijhorende betalingen te worden verricht. De
judoka’s moeten ingeschreven zijn door de club waartoe ze behoren digitaal via de volgende link:
https://events.vjf.be/evenementen/Info/DRR42MZ of met het Excel file dat op de site van
WWW.JUDOBRECHT.BE staat. De deelnameprijs bedraagt € 5,00 per ingeschreven judoka (U15-18) en
€ 2,00 per ingeschreven judoka (U11-U13). Voor het ploegentornooi zie aparte uitnodiging. Deze
dienen gestort te worden op rekening BE74 7895 5640 0607 (BIC code : GKCCBEBB) van Judoclub
Hirano Brecht met vermelding club en aantal deelnemers. Gelieve per club één
inschrijvingsformulier met betaling te verrichten.
Het inschrijvingsgeld blijft verschuldigd ook als de ingeschreven judoka niet zou deelnemen.
Inschrijvingen ter plaatse of per telefoon worden niet aanvaard.

Organiseert
3ste editie Gemengd Ploegentornooi
van de
“Prijs Der Noorderkempen” Alias het ‘Dirk Van Tichelt’ tornooi
Datum: zaterdag 28 april 2018 gemengd ploegentornooi U18/ U/+21 Dames/Heren

Plaats: Heidemolenbaan 75, 2390 Malle
Gemengd ploegentornooi voor de U/+21
Gewichten :
 Dames : 57,-63,+63kg
 Heren : - 66,-73, -81, +81kg
Formule :
 Aantal teams : 8 teams op 3 matten
 Wedstrijdduur : 4 minuten
Minimum 3e KYU, over een geldige vergunning beschikken en een identiteitskaart kunnen
voorleggen.
De judoka’s kunnen in een zwaardere gewichtsklasse worden opgesteld, rekening houdend met
volgende beperkingen: - U18: maximum 1 gewichtsklasse hoger - U21/+21: maximum 2
gewichtsklassen hoger De ploegopstelling bevat de judoka’s die effectief de wedstrijd kampen.
Deze mag per wedstrijd worden gewijzigd en dient te bestaan uit minimum 3 judoka’s. Er zijn
maximum 2 judoka’s van een andere club toegelaten.

U18 judoka’s mogen 2 keer op deze dag kampen

Poules van 4/5 teams, 1e en 2e gaan door naar de finale ronde.

Uurregeling

Weging : 13h tot 13h30
Start wedstrijden : 13h45

Inschrijvingen voor 14 april 2018 te sturen naar:
Via deze link: https://events.vjf.be/evenementen/Info/DRR42MZ
Per post: Houtstraat 4C, 2960 Brecht
Per E-mail: prijsdernoorderkempen@gmail.com
Na inschrijving ontvangt U de weeglijsten die U ons dan moet bezorgen tegen 24 april 2018
Inschrijvingsrechten en plichten:
Inschrijvingen dienen voor 24 april 2018 met de bijhorende betalingen te worden verricht. De
deelnameprijs bedraagt € 20,00 per team. Deze dienen gestort te worden op rekening BE74 7895
5640 0607 (BIC code : GKCCBEBB) van Judoclub Hirano Brecht met vermelding clubnaam.

