
Dai-Ippo 

 
        Sint-Oedenrode, 22 oktober 2017 

 
Geachte judovrienden, 
 
Naar aanleiding van uw inschrijving voor ons 38e Klompentoernooi op zaterdag 28 en 
zondag 29 oktober aanstaande, ontvangt u bij dezen de gegevens betreffende weeg- en 
aanvangstijden. 
 
 
 
Zaterdag 28 oktober 2017 

  

Jongens J4 (2006-2007)  Weging:   08.00 - 09.00 uur 
     Aanvang wedstrijden:  ± 09.30 uur 
 
 
Jongens J3 (2008-2009)  Weging:   09.40 - 10.10 uur 
     Aanvang wedstrijden:  ± 10.40 uur 
 
 
Jongens J2 (2010-2011)  Weging:   11.00 - 11.30 uur 
+ Meisjes M2 + M3 + M4  Aanvang wedstrijden:  ± 12.00 uur 
(2006 – 2011) 
 
 

 
 
 
Zondag 29 oktober 2017 

 

J5 (2003-2004-2005)   Weging:   08.00 - 09.00 uur 

     Aanvang wedstrijden:  ± 09.30 uur 

 

 

Jongens J6 (2000-2001-2002) Weging:   11.00 - 11.30 uur 

+ Jongens J7 (1995-1999)  Aanvang wedstrijden:  ± 12.00 uur 

 

 

Meisjes M5 (2003-2004-2005) Weging:   12.50 - 13.20 uur 

+ Meisjes M6 (2000-2001-2002) Aanvang wedstrijden:  ± 13.50 uur 

 

 
 



Dai-Ippo 

 
 
 
 

 
 
De wedstrijden starten zo spoedig mogelijk na sluiting van de aangegeven weegtijden. 
Wij wijzen er op dat wanneer geen paspoort met geldig betaalbewijs getoond kan worden, 
automatisch uitsluiting van deelname volgt. 
 
Coaches met coachkaart mogen in de zaal indien zij gymschoenen met schone, witte zolen 
dragen. Wie zich niet aan deze voorwaarden houdt, zal uit de zaal worden verwijderd. 
 
 
Weging / Overschrijven: 
Voor het overschrijven vragen we een bedrag van € 2,50 direct te voldoen bij de weging. 
 
Samenvoegen: 
Daar waar na betreffende weging onvoldoende deelnemers zijn in leeftijds-/gewichtsklassen 
zullen wij genoodzaakt zijn om categorieën samen te voegen. 
 
 
Wedstrijdsysteem: 5 deelnemers of minder:  Halve competitie 

   6 deelnemers of meer:  Afvalsysteem (één herkansing) 
          Herkansing is mogelijk tot 2e prijs 

   Categorieën J1 / M1:  Halve competitie 

 
Prijzen 

• Per categorie zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar. 

• Vanaf 32 deelnemers in een gewichtsklasse zal deze poule worden opgesplitst in 
 poule a & b. Voor elke poule zijn dan 3 prijzen beschikbaar. 
 
 
Denk aan: Rode en witte wedstrijdband. 
  Paspoort met geldig betaalbewijs 2016. 
 
 
Danpunten 

Judoka’s welke danpunten willen laten bijschrijven dienen hun examenkaart mee te nemen 
en tijdig in te leveren bij de vertegenwoordiger van de dangraden commissie. 
Na afloop van de poule kunnen examenkandidaten zich nogmaals melden bij de 
gradencommissie voor extra wedstrijden om danpunten. 
 
 
Adres:         Sporthal De Streepen 

  Laan van Henkenshage 5 

  5492 BN  Sint-Oedenrode 

 


