Uitnodiging Open Nederlandse Kampioenschappen aangepast judo
2017
Middels deze brief wil ik u van harte uitnodigen om samen met uw aangepast judoka’s deel te
nemen aan het 10e Open Nederlandse Kampioenschap aangepast judo 2017 op zaterdag 25
november 2017 in Venray.
De JBN organiseert het ONK aangepast judo 2017 dit maal in samenwerking met Sportinstituut
Verhagen Venray.
Inschrijven kan hier!

Bijzonderheden:
-

Het inschrijfformulier is volledig digitaal en er wordt ook meteen een eenmalige machtiging
voor de kosten afgegeven.

-

De deadline voor inschrijven is op zondag 5 november 2017 (23.59 uur). Dit is een harde
deadline. Inschrijvingen welke na zondag 5 november binnen komen worden niet meer in
behandeling genomen.

-

De deadline voor het overschrijven is op zondag 19 november 2017 (23.59 uur).

-

Tijdens het ONK aangepast judo wordt het wedstrijdreglementen voor mensen met een
beperking toegepast.

-

Alle judoka’s moeten zowel een witte als rode band bij zich hebben. Een blauwe judogi is
wenselijk.

-

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen niveau 1 en 2 judoka’s. Iedere deelnemende
judoka moet staand kunnen starten aan de wedstrijd.

-

In elke gewichtsklasse worden poules gedraaid. Indien mogelijk worden er kruisfinales
gedraaid waarna een (enkele) eliminatie plaatsvindt.

-

Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen geldt het volgende: één eerste prijs, één
tweede, één derde bij poulesysteem. Bij kruisfinales worden één eerste prijs, één tweede prijs
en twee derde prijzen uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet een
deelnemer, ongeacht de omvang van het deelnemersveld, ten minste één wedstrijd winnend
afgesloten hebben.

U kunt ook alle informatie terugvinden in de info welke u op de volgende pagina kunt vinden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Jennifer Regts
Projectmedewerker sportparticipatie
j.regts@jbn.nl / 030-7073600
Judo Bond Nederland
Postadres: Postbus 7012 | 3430 JA Nieuwegein
Bezoekadres: Blokhoeve 5 | 3438 LC Nieuwegein
T +31(0)30-7073 600 | E: info@jbn.nl | www.jbn.nl
IBAN: NL52 RABO 0381 0339 37 | BIC: RABONL24

Open Nederlandse Kampioenschappen aangepast judo
Datum

Zaterdag 25 november 2017

Plaats

Sporthal de Wetteling
Sportlaan 3
5801 AH Venray

Aanmelding

Open inschrijving via www.jbn.nl
€15,- per judoka

Sluiting inschrijving

Zondag 5 november 2017 23.59 uur
Overschrijven is mogelijk tot zondag 19 november 23.59 uur

Geboortejaren

Geboren voor 1 januari 2003

Wedstrijdduur

3 minuten

Graduatie

Niet van toepassing.

Gewichtsklassen

Heren: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Dames: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg

Aanvang- en
weegtijden

Worden op uiterlijk maandag 20 november 2017 via www.jbn.nl
bekendgemaakt

Bijzonderheden

Tijdens het ONK aangepast judo wordt het wedstrijdreglementen voor
mensen met een beperking toegepast.
Alle judoka’s moeten zowel een witte als rode band bij zich hebben.
Een blauwe judogi is wenselijk.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen niveau 1 en 2 judoka’s.
Iedere deelnemende judoka moet staand kunnen starten aan de
wedstrijd.
In elke gewichtsklasse worden poules gedraaid. Indien mogelijk
worden er kruisfinales gedraaid waarna een (enkele) eliminatie
plaatsvindt.
Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen geldt het volgende:
één eerste prijs, één tweede, één derde bij poulesysteem. Bij
kruisfinales worden één eerste prijs, één tweede prijs en twee derde
prijzen uitgereikt.
Om in aanmerking te komen voor een prijs moet een deelnemer,
ongeacht de omvang van het deelnemersveld, ten minste één
wedstrijd winnend afgesloten hebben.
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