Judoclub Olen vzw organiseert
de 31e editie van

“De Pot van Olen”
zondag 29 september 2019
Gemeentelijke sporthal
P. Verhaertstraat 7
2250 Olen (België)
Tel.: +32 472 41 55 65
Programma
U18
• Heren:
• Heren:
• Dames:

geboren in 2002, 2003 of 2004
-42, -46, -50, -55, -60, -66
-73, -81, -90, +90
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

U21+
• Heren:
• Dames:

geboren in 2001 of vroeger
-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78

Weging van 08u15 tot 08u45
Weging van 10u00 tot 10u30
Weging van 11u30 tot 12u00
Wedstrijden vanaf 09u30
Weging van 13u30 tot 14u00
Weging van 14u30 tot 15u00
Wedstrijden na de U18

Wedstrijden
-

Deelnemers moeten minimum 3e kyu zijn, een geldige vergunning bezitten en een geldig paspoort
kunnen voorleggen.
De judoka’s worden in poules geplaatst of vechten met dubbele herkansing naargelang het aantal
deelnemers.
Wedstrijdreglement 2018; U18 en U21+ vechten vier minuten.
Voor de eerste, tweede en twee derde plaatsen van iedere gewichtsklasse zijn prachtige trofeeën
voorzien!

Inschrijvingen
-

Via het online inschrijvingssysteem van de VJF (link op http://www.potvanolen.be).
Uiterste inschrijvingsdatum: 21 september 2019 ; inschrijvingslimiet van 300 inschrijvingen.
Als de limiet bereikt wordt vóór 21 september is INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK!
Laattijdige inschrijvingen kunnen NIET gegarandeerd worden. Bij eventuele laattijdige
inschrijvingen en betalingen zal een meerkost van € 8 per deelnemer aangerekend worden!

-

Het inschrijvingsgeld per deelnemende judoka bedraagt € 12 (+ € 8 voor laattijdige
inschrijving/betaling), te storten vóór 25 september 2019 op volgende bankrekening:
(KBC) 733-0014548-28
IBAN: BE37 7330 0145 4828
BIC: KREDBEBB
Judoclub Olen vzw
Grensstraat 20
2250 Olen
Gelieve hierbij ook volgende mededeling te plaatsen:
Vb.

PVO_CLUBNUMMER_CLUBNAAM_AANTALU18_AANTALU21+
PVO_1114_JUDOCLUBOLEN_3U18_2U21+

Judoclub Olen vzw hoopt u en uw judoka’s op ons tornooi te mogen begroeten en wenst uw club hierbij
reeds veel succes toe.
Met onze sportieve groeten,
JUDOCLUB OLEN vzw
Judoclub Olen vzw:
Voorzitter:
Secretaris:
Bankrekening:
Website:

Grensstraat 20, 2250 Olen; tel/fax: +3214 21.10.89, +32472 41.55.65;
E-mail: info@judoclubolen.be
Jan Geboes;
Grensstraat 20, 2250 Olen;
tel: +3214 21.64.68;
E-mail: jan.geboes@telenet.be
Maria Vansant;
Grensstraat 20, 2250 Olen;
tel/fax: +3214 21.10.89; E-mail: secretaris@judoclubolen.be
KBC: 733-0014548-28
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE37 7330 0145 4828
http://www.judoclubolen.be
en
http://www.potvanolen.be

