RANKINGTORNOOI VOOR VJF & FFBJ U18 : Zondag 22/09/2019
TORNOOI U15 ,U21+: Zaterdag 21/09/2019
EEN ORGANISATIE VAN DE VJF, HET PROVINCIAAL COMITE VLAAMS BRABANT EN JUDOCLUB TERVUREN
Ben je minimum 3de KYU?
Ben je op zoek naar de ideale manier om je VJF Ranking (U18) te bevestigen of als voorbereiding op de kampioenschappen?
Dan is de Brabant Open het ideale tornooi om het judoseizoen te starten.

Algemeen
Wanneer: Zaterdag 21 & Zondag 22 september 2019
Waar: Sporthal Diependal, Lindeboomstraat, 30, 3080 Tervuren. (België)
Inkom coaches en toeschouwers: €5 - Vrijkaarten VJF zijn niet geldig

Weging / Wedstrijden
U18 : 2002 – 2003 – 2004 – Wedstrijddag : Zondag 22/09/2019
Dames:
weging van 08u30 - 09u00
wedstrijden vanaf 09u30
Heren: -42 kg -> - 60 kg
weging van 09u30 - 10u00
wedstrijden na de U18 Dames
Heren: -66 kg -> +90 kg
weging van 11u00 - 11u30
wedstrijden na de U18 Dames
Heren & Dames
mogelijkheid tot officiële vervroegde weging : zaterdag 21/09/2019 van 15u30 tot 16u
U15: 2005-2006 – U21+: 2001 en vroeger – Wedstrijddag : Zaterdag 21/09/2018
U15 : Meisjes:
weging van 08u30 - 09u00
Jongens weging van 09u45 - 10u30
wedstrijden na U15 Meisjes
U21+ Dames:
weging van 12u00 - 12u45
Heren: weging van 12u00 - 12u45
wedstrijden na U15 Heren
Heren/Jongens & Dames/Meisjes mogelijkheid tot officiële vervroegde weging : vrijdag 20/09/2019 van 20u30 tot 21u

Wedstrijdsysteem
De wedstrijden zullen doorgaan op 4 tatami’s.
•
U18 : Braziliaans wedstrijdsysteem: bij <=40 deelnemers : de eerste 2 van de poule stromen door naar een tabel met
enkele herkansing. Bij >40 deelnemers : de eerste van de poule stroomt door naar tabel met enkele herkansing
•
U15 en U/+21 : wedstrijden in tabel met dubbele herkansingen.
Medaille-uitreiking :
•
U18 & U15 : medailleceremonies om 12u,13u met de tot dan toe afgewerkte reeksen + op het einde voor de resterende
reeksen
•
U21(+) : na afwerken alle gewichtscategorieën

Inschrijvingen
Inschrijvingen gebeuren enkel online via https://brabantopen.be
De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 15 september 2019.

Max aantal deelnemers per wedstrijddag : 280! Wees er dus snel bij!!!
Inschrijvingsbedrag €10 per judoka te storten op rekening IBAN:BE 06734426170822 BIC Code : KREDBEBB (KBC Bank)
van Judoclub Tervuren (geen inschrijving of betaling ter plaatse)
Mededeling voor de overschrijving : “BO 2019 – clubnr – clubnaam – Aantal Judokas” (vb:BO 2019-2074-Judoclub
Tervuren-5) - Geen terugbetaling voor ingeschreven judoka’s die niet aanwezig zijn.
•
Federaties/Judoka’s die deelnemen in een hogere leeftijds- of gewichtscategorie doen dat op eigen risico.
•
Iedere deelnemer wordt verondersteld voldoende verzekerd te zijn voor eigen schade of schade aan derden.
•
Voor VJF Clubs : ENKEL door de clubsecretaris en de clubtrainers met hun clubadministratie account.
•
Niet-VJF Clubs : vrije inschrijving.
•
Problemen bij inschrijving: mail : info@brabantopen.be

