2021

Open Bredase Kampioenschappen
Op 7 november 2021 organiseert Judovereniging Haagse Beemden
Breda de Open Bredase Kampioenschappen. Dit judotoernooi wordt voor
de 19e keer georganiseerd. Ruim 600 Judoka’s uit diverse Europese
landen zullen strijden om het eremetaal.
Voor meer informatie en actualiteit rondom eventuele maatregelen
verwijzen wij u naar onze website: www.judobreda.nl/obk
Nederlandse judoka’s kunnen zich inschrijven via hun judoclub en dienen
in het bezit te zijn van een geldig JBN-lidmaatschap.
Belgische judoka’s kunnen zich inschrijven middels bijgevoegd Exceldocument. Geldig JBN lidmaatschap is voor buitenlandse judoka’s niet
noodzakelijk. Wel dienen zij zich bij de weging te legitimeren met een
geldig identiteitsbewijs.
U bent van harte welkom op dit evenement.
Tot 7 november!
Judovereniging Haagse Beemden Breda
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Datum
Locatie

: 7 november 2021
: Gemeentelijk Sportcentrum Breda “De Scharen”
Topaasstraat 13, 4817HA Breda
Maximum : 250* deelnemers
Jongens/Heren:
U10
: -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42 kg
U12
: -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg
U15
: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
U18
: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg
Meisjes/Dames:
U10
: -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, +40 kg
U12
: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
U15
: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
U18
: -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
Systeem:
Het wedstrijdsysteem (poulesysteem) zal zo worden ingericht dat
iedere judoka minimaal 3 wedstrijden kan judoën. De organisatie
behoudt zich het recht om het wedstrijdsysteem te wijzigen naar
“dubbele eliminatie” bij grote aantallen deelnemers. Samenvoegen
van leeftijdscategorieën en/of gewichtsklassen zal uitsluitend door
de wedstrijdorganisatie worden toegepast indien noodzakelijk.
Weegtijden verschijnen uiterlijk 24 oktober 2021 op de website van
de JBN toernooiplanner en Judovereniging Haagse Beemden
Breda. Er wordt een strikte weging gehanteerd.
Inschrijven:
Inschrijven kan online via uw vereniging middels de inschrijfknop op
voorgaande pagina.
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Inschrijfdata :
Inschrijfgeld :
Overschrijven :
Afmelden
:
Betaling IBAN :
Ten name van :

02-11-2020 t/m 10-10-2021
€14,50
Kosteloos mogelijk tot op wedstrijddag
Met restitutie tot 2 weken voor het toernooi
NL07ABNA0427383501
Judover. Haagse Beemden Breda
o.v.v Judotoernooi – Naam Club/Judoka

Informatie:
Voor meer informatie en vragen kunt u e-mailen naar:
openbredase@judobreda.nl
* Onderhevig aan geldende coronamaatregelen op 07-11-2021

