
   

   

Uitnodiging  
3e IJssel-Vecht Opstaptoernooi Judo 

26 oktober 2019 - Zwolle 
Organisatie: Budo Promotion Ommen en Budo Promotion IJssel-Vecht i.s.m. 

Sportcentrum Emsland, Judokwai Dalfsen, Judo Zwolle en Budo Boot 
Zwolle. Goedgekeurd door de JBN-ON 

Plaats: Sporthal On Campus, Campus 2-6, 8017 CA Zwolle 

Datum: Zaterdag 26 oktober 2019 

Aanvang: Het eerste blok start om 09.00 uur. 
De eerste weging start om 07.45 uur. 

Deelname: Vanaf geboortejaar 2013 t/m 2008 met witte of gele band. We willen u er 

op wijzen dat dit beginnerstoernooi alleen bedoeld is voor de beginnende 
judoka´s, dat zijn judoka´s die slechts enkele keren aan toernooien 

hebben deelgenomen (max. gele band met bruine slip). Ze mogen zeker 
geen 4 prijzen hebben behaald op toernooien van de JBN. 

 (Voor de ervaren judoka zie ons 8e Open IJssel-Vecht Toernooi) 

Systeem: Poulesysteem met eventueel kruisfinale. 

Prijzen: Voor elke deelnemer is er een prijs beschikbaar. 

Entree: T/m 12 jaar: € 2,00 
Vanaf 13 jaar: € 3,00 

Inschrijfgeld: € 10,00 per deelnemer (inschrijven = betalen). Het verschuldigde bedrag 

dient tegelijk met de inschrijving (uiterlijk 8 oktober 2019) te worden 
overgemaakt op het rekeningnummer van de ABN-AMRO nr. 

NL90ABNA0416753329 t.n.v. Budo Promotion Ommen te Ommen o.v.v. 
uw clubnaam, toernooi datum en aantal deelnemers. 

Inschrijvingen: De uiterste inschrijfdatum is 1 oktober 2019 of als het aantal van 200 

deelnemers is bereikt. Uitsluitend elektronisch inschrijven. 

Wijzigingen: Wijzigingen in gewicht en/of kleur band kunnen alleen vóór 23 oktober 

2019 worden doorgegeven per e-mail op info@budopromotionommen.nl. 

 !!! Ompoulen op de dag zelf kost 5 euro !!! 

 (indien ompoulen mogelijk is) 

Aansprakelijkheid: De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of overige 
calamiteiten van welke aard dan ook. 

1 of 2 weken voor het toernooi worden de deelnemerskaarten aan alle deelnemende 
verenigingen per e-mail gezonden. Wij wensen u allen een prettige reis en veel judoplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

De organisatie 

http://menno.jbnetworks.nl/judo/emsland/UOOK.HTM
http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/emsland/EOPSTAP
mailto:info@budopromotionommen.nl

