Sporthal Oosterhout, Vondelstraat 35, tel.: 072-5126252
E-mail : info@budoclubhajime.nl
Ingeschreven bij K.v.K. nr.: 40634091

Girls Only
Alkmaar, 7 november 2021
Beste sportvrienden,
Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor het 10e Girls Only toernooi bij Budoclub Hajime te Alkmaar. Het
toernooi is zoals de naam al zegt, uitsluitend voor meisjes. De wedstrijden worden gehouden volgens regels
en daar bijbehorende regelement(en) van de Judo Bond Nederland.
Toernooidatum

: zondag 13 maart 2022

Plaats

: Dojo BC Hajime, Vondelstraat 35, 1813AA te Alkmaar

Deelname

: Mini’s
2015 t/m 2017 (-8 jaar)
: Meisjes 2013 t/m 2014 (-10 jaar)
: Meisjes 2011 t/m 2012 (-12 jaar)
: Meisjes 2008 t/m 2010 (-15 jaar)
: Dames 2005 t/m 2007 (-18 jaar)
-18 jaar indien genoeg deelnemers

-18/-20/-22/-25/-28/-32/-36
-20/-22/-25/-28/-32/-36/-40/-44
-22/-25/-28/-32/-36/-40/-44/-48/+48
-32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63
-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70

kg
kg
kg
kg
kg

Er wordt gestreden in een poule systeem. De indeling van de gewichten
en wedstrijd schema kunnen door de WOC worden aangepast!
Inschrijving

: Doormiddel van bijgevoegd inschrijfformulier te mailen naar:
wedstrijden@budoclubhajime.nl (Inschrijven kan alleen via een vereniging)
Gaarne het exacte gewicht + band en slip van de judoka te vermelden.

Inschrijfgeld

: € 9,00 per judoka te voldoen gelijktijdig bij inschrijving op NL91INGB0001918497
t.n.v. WOC Hajime o.v.v. sportschool of vereniging.
De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld voor 20 februari 2022 is ontvangen.
Na sluiting geen inschrijfgeld meer retour!

Weeg en
aanvangstijden
Sluitingsdatum

: Deze worden uiterlijk een week voor het toernooi gemaild.
: De inschrijving sluit op 20 februari 2022 of zoveel eerder als er zich 160 deelnemers
hebben gemeld. VOL=VOL. Per vereniging worden maximaal 20 judoka’s toegelaten.

Aansprakelijkheid : Budoclub Hajime is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal
of ongevallen in welke vorm dan ook op deze wedstrijddag.
Covid

: Wij zullen ons conformeren naar de regels van de overheid en het RIVM

Graag tot ziens op zondag 13 maart 2022,

R. Peereboom
Wedstrijdsecretaris “Girls
Girls Only”
Only
Budoclub Hajime

