Dordrecht, 08-04-2022
Betreft:
Weeg- en aanvangstijden Open Zuid Hollandse -12 jaar
Referentie: CvH 22/03
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw inschrijving voor het Open Zuid Hollandse -12 jaar op
zaterdag 23 april 2022 delen wij u hierbij de weeg- en aanvangstijden en verdere
belangrijke informatie mee.
De wedstrijden zullen worden gehouden in Sportboulevard Dordrecht , Fanny
Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht. Volg voor het parkeren de gele borden
sportboulevard en Albert Schweitzer ziekenhuis. Let op de parkeerkosten zijn 2 euro
per dag.
Weging Jongens -8 en -10 jaar : 08:30 uur tot 09:15 uur.
Jongens -8 : -24, -27,
Jongens -10 : -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42
Jongens -12 : -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50
Aanvang wedstrijden:
Verwachte eindtijd:

10:00 uur
12:00 uur

Weging Meisjes -8 , -10 en -12 jaar : 11:30 uur tot 12:00 uur
Meisjes -10 : -28, -32, -36, +40,
Meisjes -12 : -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48
Aanvang wedstrijden:
Verwachte eindtijd:

12:30 uur
13:15 uur

Gewichtswijzigingen kunnen per email aan dwoc@jbn-zh.nl worden doorgegeven t/m
Dinsdag 19 april .
De wijzigingen kunnen alleen door coaches of door de contactpersonen van de
sportscholen/-verenigingen doorgegeven worden.

LET OP : In elke gewichtsklassen / poule komen de nummers 1, 2, 3, 3 uit
Er Kunnen gewichtsklassen samengevoegd worden dit wordt na de wijziging datum
of op de dag zelf met betrokken clubs gecommuniceerd. Er is voor elke deelnemer
op deze dag een presentje.
Bij het Open Zuid Hollandse -12 wordt er gecontroleerd op lidmaatschap van de
JBN. Dit kan alleen worden aangetoond middels een geldig JBN paspoort en de
JBN pas. Als de judoka nog geen lid is van de JBN, is de judoka verplicht om
deze dag lid te worden van de JBN.
Coachkaarten en passe-partouts dienen zichtbaar gedragen te worden aan een
keykoord dat tegen betaling van een borg van € 2,- bij de toegang verstrekt wordt.
Wij verzoeken u vriendelijk, maar dringend met gepast geld te betalen.
Coaches dienen tenminste 18 jaar en lid van de JBN te zijn. Bij twijfel zal er om een
geldige legitimatie gevraagd worden. (Voor de officiële tekst zie artikel 2 lid 2 en 3 en
artikel 8 lid 2 van het hoofdstuk Algemene bepalingen van het document Wedstrijd
Bepalingen van de Judo Bond Nederland).
Een judoka die op de dag zelf te zwaar of te licht blijk te zijn kan tegen betaling van €
5,- overgeschreven worden naar een gewichtsklasse hoger of lager.
Er mogen op deze dag geen blauwe judopakken gedragen worden. De
prijsuitreiking is in judo pak, dus geen trainingspakken, etc.
Om misverstanden te voorkomen herinneren wij u eraan dat de belangstellenden die
op de tribune plaats willen nemen hiervoor entreegeld € 4,- p.p. moeten betalen.
Judoka’s die zijn ingeschreven maar worden uitgesloten van deelneming, hebben
gratis toegang tot de tribune.
Wij rekenen op uw medewerking zodat het een sportieve en gezellige dag zal
worden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
namens de DWOC
Chantal van Harmelen Vermeer

