
 JUDOVERENIGING  " KUATSU " 
   Drie Linden Toernooi  2017 
                                                                            

Beste judo-vrienden,  Hierbij nodigen bestuur en wedstrijdorganisatie-commissie van J.V. KUATSU u uit om deel te nemen aan ons jaarlijkse "DRIE LINDEN TOERNOOI". Dit toernooi zal plaatsvinden in sporthal "DE DRIE LINDEN" op zondag 9 april 2017 te PRINSENBEEK. Het toernooi heeft de goedkeuring van J.B.N. district ZN onder nummer JBN2017-0064.  Toernooigegevens Meisjes en jongens geboren in 2000 t/m 2011.  Bij onvoldoende deelname in een gewichtsklasse behoudt de organisatie zich het recht voor om op verantwoorde wijze in overleg met de vereniging gewichtsklassen samen te voegen.  Plaats Sporthal "DE DRIE LINDEN" Heisprong 15, 4841 NA, PRINSENBEEK   Inschrijvingen U gelieve het bijgevoegde inschrijfformulier voor: 26 maart 2017 te mailen naar: woc@kuatsu.nl  Inschrijven via de JBN Toernooikalender ook mogelijk!                                         Inschrijfgeld € 9,00  per deelnemer, het inschrijfgeld te voldoen voor 26 maart 2017.  Betaling RABOBANK te PRINSENBEEK  rekeningnummer: NL50 RABO 0142549967   o.v.v. "DRIE LINDEN TOERNOOI" Svp bij de betaling de naam van de vereniging vermelden !  Tijdschema De weegtijden ontvangt u zodra alle inschrijvingen verwerkt zijn, maar uiterlijk 10 dagen voor het toernooi.  Wij streven ernaar lange wachttijden te voorkomen.  Controle  Paspoort en geldige sportpas.  Coaches wordt dringend verzocht de laatste J.B.N. ledenlijst mee te brengen. Indien een deelnemer géén judopaspoort heeft of géén geldig paspoort van de J.B.N /of niet op de laatste J.B.N. ledenlijst voorkomt, volgt uitsluiting van het toernooi.  Wedstrijdsysteem T/m 5 deelnemers in een poule hanteren we het poulesysteem.  Bij 6 of meer deelnemers het dubbele eliminatiesysteem. Bij meer dan 16 deelnemers in dezelfde klasse wordt deze gesplitst en zijn er in iedere klasse drie prijzen.                                                                             . Aansprakelijkheid J.V. Kuatsu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of vermissingen.  
Wedstrijd administratie Judovereniging Kuatsu:  

Coen van Guldener      
Vogelbos 22, 4841 EP Prinsenbeek Tel 076 – 5498689 
Email woc@kuatsu.nl    



 JUDOVERENIGING  " KUATSU " 
   Drie Linden Toernooi  2017 
                       Inschrijfformulier voor het "Drie Linden Toernooi" op 9 april 2017 van J.V. Kuatsu te 

Prinsenbeek  
Vereniging   :   Aansluitnummer :   Naam contactpersoon:                                               Tel:   e-mail / Correspondentieadres :    J.B.N. lidmaatschap verplicht + geldige sportpas  
    Roepnaam  Naam Geb. 

jaar 
Man/ 
Vrouw 

Gewicht paspoortnr. 
 
  1              2              3              4              5              6              7              8              9              10              11              12              13              14              15             

    
Geef s.v.p het juiste gewicht op en niet de gewichtsklasse. 
 
Inschrijvingen uiterlijk vóór 26 maart 2017 naar:  Coen van Guldener 
          Vogelbos 22 

4841 EP Prinsenbeek  
Tel. 076-5498689 
Email woc@kuatsu.nl 
 


