
Toernooicommissie Judo Almelo
E-mail: toernooiorganisatiejudo@gmail.com 
Website: www.judoalmelo.nl 

Beste judovrienden

Judo Almelo nodigt u van harte uit voor het Internationale Bolk Transport  toernooi te Almelo, dat gehouden 
gaat worden op zaterdag 29 juni 2019  in de Topsporthal De IISPA te Almelo. 

Sporthal: Topsporthal De IISPA, Stadionhal 60, 7606 JZ Almelo, Tel: 0546-863636
Route: http://www.sportbedrijfalmelo.nl/index.php?page=contact

Leeftijd- en gewichtsklassen: 
bij onvoldoende deelnemers worden leeftijds- en gewichtsklassen samengevoegd)
Dames
-12 (11,10 jaar) -25 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg +48kg
-15 -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg
-18 -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg
-21 -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
21 -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
Heren
-12 (11,10 jaar) -24 kg -27 kg -30 kg -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg +46 kg
-15 -34 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg +60 kg
-18 -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg +81 kg
-21 -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg
21 -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg

De organisatie behoudt zich het recht om gewichtsklassen en eventueel leeftijdsklassen samen te voegen. 

Wedstrijdsysteem: Dubbele eliminatie, poulesysteem bij  5 of minder deelnemers.

Inschrijven: Inschrijven kan hier gedaan worden . (Werkelijk gewicht en geen klasse) . De 
judoka’s dienen lid te zijn van de Judobond. 

Sluitingsdatum: 1 juni 2019 of als het maximaal aantal deelnemers bereikt is. De inschrijving is pas 
definitief als het inschrijfgeld ontvangen is.

Inschrijfgeld: € 10,00 per deelnemer. Het inschrijfgeld dient voor 1 juni 2019 overgemaakt te zijn op 
IBAN : NL63RABO0160472326, BIC RABONL2U t.n.v. Judo Almelo o.v.v. naam club 
en aantal deelnemers. 

Danpunten: Het is mogelijk om danpunten te behalen. Voor aanvang melden bij de hoofdjury.

Weging: Tijdens de weging dient men een geldig paspoort met judopas te laten zien. Bij 
overschrijding van het gewicht kan uitsluiting van het toernooi het gevolg zijn. 
Gewichtswijziging kan tot 25 juni alleen door de vereniging of sportschool 
doorgegeven worden. Op de toernooidag kan , indien mogelijk , tegen betaling van € 
5,- worden omgepouled

Coachkaarten: Deelnemers- en coachkaarten worden bij binnenkomst aan de coach/begeleider 
uitgereikt. Bij meer dan 8 deelnemers 2 coachkaarten. De minimum leeftijd voor 
coaches bedraagt 18 jaar.

Toeschouwers: Zijn natuurlijk van harte welkom. Entree 12 jaar en ouder bedraagt € 2,50. Tot 12 jaar 
€ 1,00. Toeschouwers -12 jaar in het bezit van en geldige JBN pas gratis.
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