Aan
: Organisaties en judo scholen en verenigingen voor g-judoka’s
Van
: John Beer; Judo Bond Nederland - district Zuid-Nederland
Onderwerp : Uitnodiging Twinkel judo toernooi voor judoka’s met een verstandelijke beperking
In 2017 wordt alweer voor de 18e keer het jaarlijkse Twinkel Judo Toernooi voor judoka’s met een
verstandelijke beperking georganiseerd. Het toernooi vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017 in
sporthal Achter de Tuintjes, Kapittelstraat 15, 5126 HA in Gilze.
Deze uitnodiging wordt gestuurd naar JBN aangesloten judo scholen en verenigingen, maar wordt ook
gestuurd naar organisaties waarvan wij weten dat zij judoles geven aan judokas’met een verstandelijke
beperking.
Omdat iedere judoka met een verstandelijke beperking moet kunnen
deelnemen, wordt er een systeem gehanteerd van wedstrijd klassen waarmee
met ieders mogelijkheden en onmogelijkheden rekening wordt gehouden.
Hiervoor wordt het JBN wedstrijdreglement voor G-judo toegepast. De
wedstrijden worden begonnen met ‘tachi-waza’ (staande technieken) of met
‘ne-waza’ (grond technieken). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een
functionele classificatie, waarbij sprake is van een vijfcategorie schaal van goed
naar zwak. Hierdoor wordt het mogelijk om groepjes te maken van maximaal 4
of 5 deelnemers die zoveel als mogelijk een gelijkwaardig gewicht, leeftijd en
niveau hebben. Alle deelnemers ontvangen een prijs (als zij tenminste hun best
hebben gedaan).
Het programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit:
Ontvangst:
Wedstrijden:
Laatste prijsuitreiking:

10.00 uur
vanaf 11.00 uur
ca. 16.00 uur

Wij gaan er vanuit dat wij de deelnemers in 2 groepen splitsen, waardoor de eerste groep in de
ochtend, en de tweede groep in de middag aanwezig moet zijn.
De inschrijfkosten bedragen € 6,00 per deelnemer. De entree voor toeschouwers is gratis.
Om in te schrijven vul je het inschrijfformulier in en mail dit uiterlijk 1 januari 2017 naar Kees
Hessels: jbnzn.dwoc@gmail.com
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op rekeningnummer:
NL34 RABO 03168 87579 , RABONL2U ((BIC) ten name van Judo Bond Nederland Z-N onder

vermelding van Inschrijfgeld Twinkeltoernooi en natuurlijk de naam van de club.
Op mijnjbn.nl worden alle inschrijvingen gepubliceerd. Hiermee wordt het handig om zelf
inschrijvingen te controleren en te kijken wie (voorlopig) nog meer in dezelfde poule is ingedeeld.

Tot dan!

www.jbn-zn.nl

