Made, 16 juni 2022

Geacht Bestuur en/of Wedstrijdsecretariaat,
Judoclub Made organiseert dit jaar wederom het “Amerhaltoernooi”. Het toernooi
wordt dit keer georganiseerd op zondag 2 oktober voor jongens en meisjes in de
leeftijdscategorieën: Heren -18, Jongens -15, Jongens -12, Jongens -10, Dames -18, Meisjes -15,
Meisjes -12, Meisjes -10. Middels deze brief verstrekken wij u verdere informatie betreffende het
toernooi. Wij hopen u en uw judoka’s te mogen begroeten op ons toernooi in Sporthal De Amerhal te
Made.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Judoclub Made,
Wedstrijdorganisatiecommissie
Judoclub Made

Onderstaand treft u de benodigde informatie met betrekking tot dit toernooi.

Datum:

Zondag 2 oktober 2021

Plaats:

Sporthal “De Amerhal” te Made
Lignestraat 58
4921 EV Made
Nederland

Deelnemers:

Wij hanteren een deelnemerslimiet van 550 deelnemers. Per school/vereniging kan
onbeperkt worden ingeschreven. Bij een overschrijding van het maximaal aantal
deelnemers (550) zullen de eerst binnengekomen inschrijvingen worden
gehonoreerd. De inschrijving sluit bij het bereiken van het deelnemerslimiet en
anders uiterlijk 11 september 2022.

Leeftijd:

Jongens en Meisjes, Heren en Dames
Heren -18, Jongens -15, Jongens -12, Jongens -10, Dames -18, Meisjes -15, Meisjes
-12, Meisjes -10

Toestemming:

Toestemming voor dit toernooi is verleend door JBN onder nummer: JBN20220116

Inschrijving:

Elke judoka dient het juiste gewicht op te geven. Judoclub Made deelt de gewichten
volgens bondsnormen in. Indien er te weinig deelnemers zijn in een bepaalde
gewichtsklasse worden deze, in overleg met u, samengevoegd. Jongens en meisjes
tot twaalf jaar kunnen, zoals in de bondsnormen is vastgesteld, zonder overleg
worden samengevoegd.

Afmeldingen:

Afmeldingen kunnen gedurende de inschrijftermijn via mijnjbn.nl worden
doorgegeven. Na het sluiting van de inschrijvingen kunnen afmeldingen
doorgegeven worden via amerhaltoernooi@judoclubmade.nl. Afmelden met
restitutie kan enkel gedurende de inschrijftermijn. Restituties worden uiterlijk 2
weken na de toernooi dag verwerkt.

Gewichtswijzigingen:

Gewichtswijzigingen kunnen gedurende de inschrijftermijn worden verwerkt via
mijnjbn.nl. Na deze termijn kunnen wijzigingen tot één week voor het toernooi
worden doorgegeven via amerhaltoernooi@judoclubmade.nl (dus uiterlijk 24
september 2022). Indien het opgegeven gewicht na deze periode of op de
wedstrijddag afwijkt van het werkelijke gewicht en daarmee buiten de
gewichtsklasse valt, kan deelname niet worden gegarandeerd.

Inschrijfgeld

€15,00 per judoka
Inschrijving kan alleen plaatsvinden via het inschrijfsysteem van JBN. Betaling vindt
plaats via de IDEAL-module binnen dit systeem.
Hulp nodig? Download onze inschrijfhandleiding door hier te klikken.
Let op: de inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijfgeld is ontvangen en
dient voor de wedstrijddag via IDEAL betaald te worden

Sluiting:

De inschrijftermijn sluit uiterlijk op 11 september 2022 of eerder bij het bereiken
van 550 deelnemers. Het is daarna niet meer mogelijk om in te schrijven.

Tijden:

Aan iedere deelnemende school/vereniging wordt uiterlijk 23 september 2022 een
lijst toegezonden met daarop de tijden van de wegingen en aanvang van de
wedstrijden.

Wedstrijdsysteem:

6 of minder deelnemers per klasse: Poulesysteem
Meer dan 6 deelnemers per klasse: Dubbel eliminatiesysteem met eventueel
kruisfinales
Kruisfinales kunnen van toepassing zijn op grote poules in de leeftijdscategorieën
vanaf 13 jaar.
Poules van minder dan 3 deelnemers worden niet gedraaid. Betreffende clubs
worden hier zo snel mogelijk na de sluiting van de inschrijftermijn over
geïnformeerd.

Prijzen:

Prijzen volgens bondsvademecum:
Bij 3 deelnemers: alleen een 1e plaats
Bij 4 deelnemers: alleen een 1e en 2e plaats
Bij 5 deelnemers: 1e, 2e en 3e plaats
Bij meer dan 5 deelnemers: 1e, 2e en gedeelde 3e plaats

Vragen:

Vragen per e-mail, sturen naar:
amerhaltoernooi@judoclubmade.nl

Opmerking:

Judoclub Made is niet aansprakelijk voor diefstal en/of ongevallen.
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Judopaspoort en
betalingsbewijs en dienen deze te kunnen tonen.
Gedurende deze dag kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden. Door
deel te nemen aan ons toernooi verleent u hiervoor toestemming.

