
Uitnodiging Amsterdam Judo Event WedstrijdJudoka

Het gaat om de Open Amsterdamse Kampioenschappen Judo, die voor de tweede keer tijdens het 
Amsterdam Judo Event op zaterdag 12 mei 2018 worden georganiseerd. 

Wedstrijdlocatie: Sporthallen Zuid (zaal 1a,b) ,   Burgerweeshuispad 54 1076 EP Amsterdam 

Datum: 12 mei 2018 

Inschrijfgeld: € 8,00 per judoka 

Entreegeld: tot 12 jaar gratis vanaf 12 jaar € 1.50 

Leeftijd: geboortejaren 2004 tot en met 2010 

Sluitingsdatum: 25 maart  2018 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!) 

Inschrijving: Stuur mij een mail met jouw gegevens (Naam, 
Gewicht, Geb datum, Judobondnummer en kleur band)
Leeftijd en Gewichtsklassen 
Dames 
-10 -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40 2009, 2010 
-12 -22, -25, -28, -32, -36, - 40, -44, -48, +48 2008, 2007 
-15 -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 2006, 2005 en 2004 
Heren 
-10 -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42 2009, 2010 
-12 -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 2008, 2007 
-15 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 2006, 2005 en 2004 

Wij proberen in de klasse -10 en -12 (indien mogelijk) de jongens en meisjes gescheiden te houden. 
Mocht dit niet mogelijk zijn wordt in principe de gewichtsklassen van de jongens gehanteerd. 

Overgewicht 
Indien een judoka te zwaar weegt kan hij/zij worden overgepould naar een hogere gewicht waarbij wel 
€ 5,00 kosten in rekening worden gebracht 
Email: info@amsterdam-judo-event.nl voor evt gewichtswijzigingen.

JBN 
Bij de weging wordt het lidmaatschap van de JBN (met geldig betalingsbewijs) gecontroleerd waarbij 
de opgegeven gegevens van de judoka moeten overeenkomen met die in het Judo paspoort. 

Systeem/indeling 
Er wordt gewerkt met poulen waarna gevolgd wordt (waar mogelijk) met een dubbel afvalsysteem 
(met 1 herkansing tot de finale). 
De indeling gebeurt eerst volgens de indelingseisen van de JBN. Waar te weinig deelnemers(ters) zijn 
kunnen categorieën bij elkaar worden gevoegd. De indeling en programma worden uiterlijk twee 
weken van te voren naar u opgestuurd. 


