Nederlands
International Kaizen Tournament Pey-Echt 2022
4, 5 en 6 juni 2022
Sporthal in de Bandert, Bandertlaan 7
6101 LZ Echt-Susteren, Nederland
Organisatie
Toernooicommissie Kaizen Tournament i.s.m. JC Hercules Pey-Echt
Toernooinummer: JBN2022-0067
Wedstrijden
Zaterdag
4 juni: jongens / meisjes -12
jongens / meisjes -18 (cadetten)
Zondag
5 juni: jongens / meisjes -15 jaar
heren / dames +18 jaar (junioren en senioren)
Training
Maandag
6 juni: trainingsstage o.l.v. een bekende judoka; info op
de website
Inschrijving
Nederlandse clubs: Via www.mijnjbn.nl
Buitenlandse clubs: Via inschrijfmodule op de website:
www.kaizen-tournament.com.
Inschrijving vanaf 2 april t/m 22 mei 2022 (sluiting inschrijving)
Inschrijfgeld per
Inschrijfgeld: € 15,=.
deelnemer
Deelname aan trainingsstage is gratis.
Wedstrijdsysteem Dubbele herkansing dan wel Poulesysteem, afhankelijk van aantal
inschrijvingen. Info op website, bij bekend making van weegtijden.
Overschrijven
Tot 22 mei via www.mijnjbn.nl. Buitenlandse clubs: via www.kaizentournament.com. Gewichtswijzigingen na 22 mei kunnen per e-mail
door worden gegeven tot 26 mei, gewichtswijzigingen doorgegeven na
26 mei kunnen niet meer worden verwerkt. Overschrijving dient dan op
toernooi plaats te vinden tegen €5,= kosten.
Weging
Iedere deelnemer kan tijdens de weging 2 maal gewogen worden. Het
gewicht op de 2e weging is geldend. Overschrijding van gewicht zal
overschrijving ten gevolg hebben, hiervoor wordt € 5,=
overschrijfkosten aan de deelnemer in rekening worden gebracht.
Aantal
Maximaal 950 deelnemers, verdeeld over 2 dagen.
deelnemers
Vol = vol, schrijf tijdig in om teleurstellingen te voorkomen!
Coaches
Per 5 deelnemers wordt één coach toegelaten tot de zaal. Iedere coach
ontvangt een polsbandje.
Overnachten
Dit jaar is er weer de mogelijkheid om te kamperen voor een redelijke
prijs. Reserveren bij info@kaizen-tournament.com. Kamperen is op
eigen risico.
Hotels: zie onze website.
Aansprakelijkhei De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade door ongevallen,
d
diefstal, etc.
Info
Voor meer info, zie website: www.kaizen-tournament.com
Vragen: stuur een email naar info@kaizen-tournament.com
IBAN nummer: NL71 RABO 0127 2998 31 BIC code: RABONL2U
Betalingen
Datum
Locatie

