Judowedstrijden buiten de school
1.

Als u mee wilt doen met judowedstrijden buiten onze school, wordt er een plan
van aanpak gemaakt. Er wordt zorgvuldig met ouder en leerling overlegt en
gekeken welke judotoernooien geschikt zijn.

2.

Inschrijven voor Instaptoernooien en Districtskampioenschappen hebben als
deadline, 1 maand van te voren. Alle andere judotoernooien kunt u kijken op
MIJN JBN (http://jbn.toernooi.nl) of er nog kan worden ingeschreven.

3.

De lijsten voor opgeven judotoernooien zijn op de wedstrijdtrainingen aanwezig.
Op de inschrijflijsten kunt u per judotoernooi, het bondsnummer, naam,
geb. datum, kleur band ,gewicht invullen.

4.

Kosten worden bij inschrijven voldaan.

5.

Opgeven voor judotoernooien telefonisch is niet mogelijk.

6.

Bij wedstrijden buiten de school moet u lid zijn van de Judobond.
U moet bij wedstrijden een ingevuld judopaspoort tonen met lidmaatschapkaart.
Als u de eerste keer mee doet bij instapwedstrijden hoeft u nog geen
lid te zijn van de Judobond, maar als u de tweede maal mee doet dan wel!
Zie voor lid worden judobond www.ryugooi.nl/contact.html icoontje lid worden
judobond, komt u in de site van de judobond.

7.

Voor wedstrijden buiten de school heeft u een goed passend judopak nodig
en twee wedstrijdbanden wit en rood. Deze kunt u bij de leraar kopen.
Bij instaptoernooi liggen deze banden er al.

8.

Meisjes hebben een wit T-shirt onder het judopak nodig en in het haar elastiek
zonder ijzer er in.

9.

Bij wedstrijden mogen geen sieraden gedragen worden en armbandjes om.

10.

Voor elk judotoernooi buiten de school wordt er vooraf aan het toernooi gewogen.
Bij deze judotoernooien kunt u bij geen juist door gegeven gewicht worden
uitgesloten of doorgeschoven naar een hogere klasse. Daar kunnen deze judo
toernooien kosten voor rekenen.

11.

Er is geen restitutie mogelijk op het inschrijfgeld als u zich heeft opgegeven voor
een judotoernooi.

12.

Als u dit formulier print kunt u op het formulier uw bondsnummer zetten en in uw
judotas bewaren. Bondsnummer kan u ook in uw telefoon zetten.
Het bondsnummer moet altijd worden ingevuld.

Bondsnummer:

