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Beste Judovrienden, 
 
Op zaterdag 30 maart 2019 organiseert Stichting Friesland Judo Promotie voor de 27

e
 keer de Friese Kampioenschappen. 

Wij nodigen alle Friese Judoverenigingen en hun judoka’s van harte uit voor dit toernooi, dat geschikt is voor alle niveaus. 

Evenals in voorgaande jaren hopen wij ook deze keer weer op een prachtig toernooi met als inzet de titel Fries Kampioen! 
 
Datum: Zaterdag 30 maart 2019 
Plaats: Sportcentrum Kalverdijkje (Schieringenhal), Kalverdijkje 77A, 8924 JJ Leeuwarden   
Deelnemers: Alléén Friese judoka’s, geboren in 2012 of eerder, judoënd bij Friese judoverenigingen. Deelnemers 

vanaf gele band dienen lid te zijn van de JBN.  
 Ook beginnende judoka’s zijn van harte welkom. Er wordt nauwkeurig op gelijkwaardig niveau 

ingedeeld. 
 Vermeld bij de inschrijving daarom niet alleen kleur van de band, maar ook kleur van de slip. Indien 

een judoka nog geen slip heeft dan kunt u dit met een streepje kenbaar maken.  
 Staat er niets vermeld in deze kolom, dan gaan wij uit van de bruine slip. 

Inschrijving: Uiterlijk donderdag 14 februari 2019 
  Bijgaand opgaveformulier volledig ingevuld toesturen naar info@judopromotie.nl 

 De deelnemerskaarten met alle informatie  ontvangt  u ongeveer 3 weken vóór de toernooidatum. 
Niveau-indeling Jeugd geboren in 2006 of eerder kan zich opgeven voor Wedstrijdniveau of Recreatieniveau! 
Open klasse: Een judoka van 15 jaar of ouder mag zich ook opgeven voor alléén de Open Klasse! Dus 

deelnemen aan de reguliere gewichtsklasse is niet meer noodzakelijk, maar mag natuurlijk wél. Zet op 
het inschrijfformulier- OK- in de kolom Gewicht.  

 Wil de judoka óók in de reguliere gewichtsklasse deelnemen, zet die persoon dan nóg een keer op het 
formulier, deze keer met het gewicht vermeld. Mits voldoende deelnemers wordt de Open Klasse 
gehouden voor Heren en Dames.  

Overpoulen: Wijziging van gewicht of andere gegevens kunt u tot uiterlijk vrijdag 22 maart 2019 doorgeven aan 
ompoulen@gmail.com 

Inschrijfgeld: € 9,00 per deelnemer.  
 Het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer NL09RABO0148962599  t.n.v. Friesland Judo 

Promotie. 
 De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is bijgeschreven. 
Controle: Er is op de wedstrijddag controle op gewicht en lidmaatschap van JBN. Niet voldoen aan de 

opgegeven informatie en/of de gestelde eisen betekent uitsluiting van toernooideelname. 
 Eventueel zal, uitsluitend bij jeugd tot 12 jaar, bij overgewicht nog worden gekeken of indeling in een 

andere poule tot de mogelijkheden behoort.  
 
Coachen: Iedere vereniging ontvangt voor de eerste 25 deelnemers 2 coachbandjes en 1 band voor elke 

volgende 25 deelnemers. De coach dient minimaal 18 jaar te zijn! 
 Coachen volgens de JBN-regels ! De coachbandjes zijn op de toernooidag af te halen bij de kassa. 
Zonder coachbandje géén toegang tot de zaal! 

Gedragscode: Van zowel coach als judoka wordt verwacht dat de fatsoensregels niet overtreden worden. De 

organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele overtreders te wijzen op hun ongewenst gedrag 
en gepaste maatregelen te nemen. Wij hopen dat u de vertegenwoordigers van uw sportvereniging 
erop zult wijzen middels hun gedrag een voorbeeld te zijn voor de judosport en deze niet in diskrediet 
te brengen.  

  Betreden van de zaal met buitenschoeisel is niet toegestaan! 
 
Toeschouwers: Entree € 2,50. Kinderen tot en met 10 jaar gratis. Ouders, grootouders en andere belangstellenden 

ontvangen een programmaboekje en kunnen plaatsnemen op de tribune. 
 
Wij hopen de inschrijving van uw judoka’s spoedig tegemoet te kunnen zien en zullen ons uiterste best doen er een geslaagd 
toernooi van te maken! 
 
Met vriendelijke groeten,                             @JudoPromotie 
Namens de organisatie       
     Volg ons op: 

Herman Scheepstra, voorzitter                    Stichting Friesland Judo Promotie     
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