Beste judovrienden,
Dit jaar organiseert Judo Bond Nederland (JBN) de 21e editie van de nationale mixteamcompetitie
en we nodigen jullie graag bij deze editie uit! Hierbij meer informatie over de competitie en de
wijze van inschrijven voor de nationale mixteamcompetitie 2017/2018.
Eindstand 2016/2017
Resultaten nationale mixteamcompetitie 2017 hoofdklasse
1. Top Sport Noord-Oost
2. Judo Yushi
3. Top Judo Nijmegen
4. AFAS Theo Meijer Sport
Resultaten nationale mixteamcompetitie 2017 eerste klasse
1. Brabant Open Judo
2. Theo Meijer Sport
3. Judoteam Noord
4. JC Bushido Middelstum
Wedstrijdsysteem
De competitieopzet is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd. Voor zowel de hoofdklasse als de
eerste klasse vindt een ronde plaats in de vorm van een halve competitie en per categorie een
finaleronde met de teams die in de voorrondes op de plaatsen 1 tot en met 4 eindigden.
Wedstrijddata en locaties
Voorronde:
zaterdag 4 november 2017 bij Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden
Finaleronde:
zaterdag 27 januari 2018 bij Sportstad Heerenveen, Abe Lenstra boulevard 23Q,
8448 JA Heerenveen
Teamsamenstelling
Net als afgelopen seizoen bestaan de teams uit zeven (7) judoka’s per team, voor zowel
hoofdklasse als eerste klasse. De teamsamenstelling is:
Dames -63kg; +63kg
Heren -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; +90kg
Inschrijven
Inschrijven voor de nationale mixteamcompetitie 2017/2018 kan middels de volgende link:
https://survey.enalyzer.com/?pid=gp7c5b5q.
Inschrijven kan uiterlijk tot zondag 15 oktober 2017 (23.59 uur). De teams van vorig jaar zijn
verzekerd van deelname als ze zich uiterlijk zondag 24 september 2017 (23.59 uur) aanmelden.
Het inschrijfgeld bedraagt €130,- per team. Via het inschrijfformulier wordt toestemming gegeven
het bedrag eenmalig te incasseren.
Er kunnen komend seizoen weer 16 teams meedoen. De teams van vorig jaar zijn verzekerd van
deelname als ze zich uiterlijk zondag 24 september 2017 (23.59 uur) aanmelden via het
inschrijfformulier via de link onder het kopje ‘Inschrijven’. De overige teams worden geplaatst op
basis van datum van inschrijving.
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De teams die verzekerd zijn van deelname:
Hoofdklasse
Top Sport Noord-Oost
Judo Yushi
Top Judo Nijmegen
AFAS Theo Meijer Sport
Brabant Open Judo
Theo Meijer Sport
Eerste klasse
Judoteam Noord
JC Bushido Middelstum
Topjudo Rotterdam
Judoteam Bijsterbosch
Mahorokan/Slingerland
Judoteam Haaglanden
Team Essink
Stichting Topjudo Kenamju
Opgave judoka’s
Opgeven van judoka’s voorafgaand aan het toernooi, kan via het opgaveformulier in de bijlage
(excelbestand) Het formulier moet uiterlijk zondag 29 oktober 2017 om 23.59 uur ingevuld en
verzonden zijn naar l.goudriaan@jbn.nl.
Uiteraard dienen alle deelnemende judoka’s lid te zijn van de Judo Bond Nederland en moeten ze
dit desgevraagd ter plekke aan kunnen tonen door middel van een geldige JBN ledenpas.

We hopen jullie allen te zien op zaterdag 4 november 2017!
Met vriendelijke groet,
Judo Bond Nederland
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