
   

Info Dutch Open Championships 2019 

***Scroll down for English*** 
 
Beste club/vereniging, 
 
Hierbij zenden wij u de deelnemerskaarten voor het 28e Dutch Open Sambo, Combat-Sambo, Karate en Hand-to-
and Fighting op 16 maart 2019 in Dalfsen. 
 
Denk hierbij aan het volgende: 
 
- Het zijn of html- of pdf-bestanden en deze dient u zelf uit te printen. Een Adobe PDF-reader is hier eventueel te 

downloaden: http://www.adobe.com/ 

- De deelnemerskaarten dienen voor 12 maart uitgedeeld te worden aan de betreffende deelnemers. 

- De deelnemer moet de kaart controleren en meenemen naar het toernooi. 

- Bij de weging moet de deelnemer de deelnemerskaart samen met het paspoort/ID/budopaspoort kunnen 
tonen. 

- De karate ‘forms’ deelnemers dienen zich te melden bij de weging van de karate. Indien zij zowel 
‘forms’ als ‘fights’ doen kan er op hetzelfde moment gewogen worden. 

- Te laat bij de weging betekent geen deelname voor de betreffende deelnemer. Op de deelnemerskaart staat de 
weegtijd. 

 Jeugd (6-10 jaar): 07:45-08:30 uur of 10:00-10:30 uur. 

 Junioren (11-15 jaar): 10:00-10:30 uur of 11:40-12:30 uur 

 Senioren (16+ jaar): 10:00-10:30 uur of 11:40-12:30 uur 

- Geef gewichtsveranderingen voor dinsdag 12 maart 2019 door op info@budopromotionommen.nl. - 
Ompoulen op de dag zelf kost € 5,- (indien ompoulen mogelijk is. Deel dit ook mee aan de ouders!). 

- Het totale inschrijfgeld moet overgemaakt zijn op rekening NL90ABNA0416753329 t.n.v. Budo Promotions 
Ommen te Ommen (tenzij anders overlegt).  

- Denk aan: opgeven = betalen. Hier worden geen discussies over gevoerd. 

- Coachbandjes kunnen bij de ingang van de sporthal afgehaald worden. Per 10 deelnemers 1 coachkaart. 

(NB. Wisselen van coach kan alleen bij de ingang door een nieuw polsbandje te vragen. De oude moet dan 
ingeleverd worden.) 

- De poule indeling zal (onder voorbehoud) worden gepubliceerd op www.budopromotionommen.nl/dutch-open-
championships/.  

 

Voor alle disciplines is er op vrijdagavond ook een weging in de sporthal van 19.00 tot 21.00 uur. Het zou fijn zijn 
als we van te voren weten welke groepen komen wegen op vrijdagavond. 
 
Denk aan de IBF-Karate semi-contact reglementen. Deze zijn onder andere te vinden op http://www.ibf-
nederland.nl/wp-content/uploads/2013/01/International-Budo_Federation-Wedstrijdreglement.pdf. 
 
Het adres van de sporthal is: 
Trefkoele+ 
Ruigedoornstraat 108 
7721 BR Dalfsen 
 
Wij maken u erop attent dat de opening van het toernooi begint om 08.40 uur. De entree voor supporters is: 
- 13 jaar en ouder:  € 5,- 
- t/m 12 jaar:   € 3,- 
 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Wij wensen u een goede reis en natuurlijk veel succes toe op ons 
toernooi. 
 
Met vriendelijke groet, 
Budo Promotion Ommen 
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Info Dutch Open Championships 2019 

Dear club/association, 
 
Hereby we send you the cards for your participants to the 28th Dutch Open Sambo, Combat-Sambo, Karate and 
Hand-to-Hand Fighting at 16 March, 2019 in Dalfsen. 
 
Please think about the following: 
 
- The files are all html- or pdf-files and you can print them yourself. You can download a PDF-reader in this 

location: http://www.adobe.com/ 

- The participants cards should be distributed to the participants before the 8th of March. 

- The participant has to check the card and bring it to the championships 

- At the weigh-in the participant has to show his/her participant card together with passport/ID/budo passport. 

- The karate ‘forms’ participants need to check-in at the weigh-in of the karate. If they perform ‘forms’ as 
wel as ‘fights’ they can weigh-in at the same time. 

- Too late at the weigh-in means no participation for the concerning participant. On the participant card you can 
find the weigh-in time.  

- Please pass possible weight changes on before Thursday 12 March 2019 by e-mail to 
info@budopromotionommen.nl. Changing weight class on the day of the tournament will cost 5 euro. (When 
changing is possible). 

- The total amount of the registration fee has to be transferred to the account NL90ABNA0416753329 of Budo 
Promotions Ommen in the city Ommen. (IBAN NL90ABNA0416753329; BIC ABNANL2A). Otherwise pay it at 
the entrance of the sportshall. 

- Remember: Signing up = paying. There will be no discussions about this. 

- You can get coach cards at the entrance of the sports hall. There will be 1 coach card per 10 participants. 

- The poules will be published (subject to change) on http://budopromotionommen.nl/dutch-open-
championships/. 

 
For all disciplines there is on Friday evening also a weigh-in in the sports hall from 19:00 to 21:00. We’ll appreciate 
to know in advance which groups will come to the weigh-in on Friday. 
 
Please think of the IBF-Karate semi-contact rules. These can be found here: http://www.ibf-
international.org/download.htm. Here are also the rules of Hand-to-Hand Fighting. 
 
The address of the sports hall is: 
Trefkoele+ 
Ruigedoornstraat 108 
7721 BR Dalfsen 
 
The opening ceremony will start at 08.40h. The entrance fee for spectators is: 
- 13 years and older: € 5,- 
- Untill 12 years:   € 3,- 
 
We hope to have given you enough information. We wish you a good trip and of course a lot of success at our 
tournament. 
 
Best regards, 
Budo Promotion Ommen 
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