PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP SENIOREN LIMBURG 2018
LIMBURG@VJF.BE
WWW.VJF.BE/NL/LIM/PC-LIMBURG

Datum : ZONDAG 14 oktober 2018
Plaats: Evenementenhal Den Dijk
Rozenkransweg 4 , 3520 Zonhoven

Inrichter: Judoclub Olympia Zonhoven
i.s.m PC Limburg en PC Antwerpen

Leeftijds- & gewichtscategorieën en weegtijden

Weging dames:
❑ U18+ (°2003 en vroeger): -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78Kg
Weging
❑ U18+ (°2003 en vroeger): -60/-66/-73/-81/-90/ -100/+100Kg

weging : 11u00 tot 11u30
weging : 12u00 tot 12u30

Aanvang wedstrijden: ……………
Deelnemingsvoorwaarden:
❑
❑
❑
❑

❑

Dames en Heren: houder zijn van MINSTENS de 3de Kyu-graad, aangesloten bij een Limburgse of Antwerpse club
Identiteitsbewijs voorleggen (Belgische en niet-Belgische nationaliteit zijn toegelaten)
VERGUNNING:
❑ Geldige vergunning, aangesloten bij een Limburgse club
Geldig rugembleem
❑ Een naamembleem met eigen naam (en eigen clubnaam indien het een nationaal naamembleem is) bevestigd op het
ruggedeelte van de judogi is verplicht. Zowel een nationaal als internationaal naamembleem zijn toegelaten.
Voorafgaand aan de weging gebeurt een verplichte judogicontrole voor het naamembleem. Indien niet hier niet aan
voldaan wordt, kan een administratieve kost van €50 opgelegd worden om alsnog te mogen deelnemen.
Witte judogi verplicht. Blauwe judogi is niet verplicht. Beiden zijn wel verplicht op het nationale kampioenschap senioren.

Wedstrijdformule:
❑ Minder dan 6 deelnemers per gewichtscategorie: wedstrijden in poule
❑ Vanaf 6 deelnemers per gewichtscategorie: wedstrijden in reeks met dubbele herkansing
❑ Opgelet: men kampt uitsluitend in de eigen gewichtscategorie en binnen de eigen provincie
❑ # wedstrijdenmatten: 3
Duur der kampen: heren en dames = 4 minuten
Wedstrijdreglement: Wedstrijdreglement en Sportcode van de Vlaamse Judofederatie
Prijzen:
❑ Titel van Limburgs kampioen voor de eerste plaats per categorie
❑ Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen
❑ Tijdens de prijsuitreiking zijn de judoka’s enkel in witte judogi toegelaten op het podium
❑ Rechtstreekse selectie en registratie top 4 voor Vlaamse kampioenschap 2018 (20/10/2018 – Tielt)

Inschrijvingen:
❑
❑
❑
❑

Enkel via ONLINE VJF INSCHRIJVINGSSYSTEEM (ZIE WEBSITE van PC LlIMBURG) uiterlijk op 9 oktober 2018
UITSLUITEND DOOR HOOFDTRAINER, VOORZITTER, SECRETARIS OF PENNINGMEESTER
De inschrijvingen worden centraal gecontroleerd door de VJF en ter plaatse door de provinciale wedstrijdorganisatie.
Inschrijvingen via post, email, fax of telefoon worden NIET aanvaard

Inschrijvingsrecht:
❑ €15 per judoka op rekening BE2677959003 van PC LIMBURG met als mededeling ” PK U18+ aantal judoka’s +
clubnummer en naam van de club
❑ Betaling: storting door de clubverantwoordelijke uiterlijk op 9 oktober 2018
ADMINISTRATIEKOSTEN MOGEN AANGEREKEND WORDEN VOOR LAATTIJDIGHEID
Vrijkaarten: VJF vrijkaarten zijn geldig indien vergezeld van een geldige vergunning. Coachkaart geeft geen recht op gratis
inkom.

