
                                                                                                                          

 

Judoclub Kiawazu nodigt jullie uit voor de 

38e  BEKERS  VAN  DEINZE 
20  APRIL Paaszaterdag   2019 

Wedstrijd voor dames en heren: U 15, U 18, U 21 & + 21   

Plaats: sporthal  Palaestra, Kastanjelaan, Nr 35,  9800   DEINZE 

 

DAMES Weging 

U  15  -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+ 63 kg 3  minuten van 9.00u tot 9.30u 

U  18  -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70,+ 70 kg 4  minuten van 10.30u tot11.00u 

U 21 & + 21   -44,-48,-52,-57,-63,-70,-78,+ 78 kg 4  minuten van 12.30u tot 13.00u 

 

Heren Weging 

U  15  -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+ 66 kg 3  minuten van 9.00u tot 9.30u 

U  18  --42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90,+ 90 kg 4  minuten van 10.30u tot11.00u 

U 21 & + 21   --55,-60,-66,-73,-81,-90,-100,+100 kg 4  minuten van 12.30u tot 13.00u 

 

Deelnemingsvoorwaarden: geldige vergunning  +  identiteitskaart 

 

Aanvang van de wedstrijden: 10.00 u 

Inschrijvingen:  Inschrijvingen moeten gebeuren via het on-line systeem van de Vlaamse 

Judofederatie, uiterlijk  17/04/2019:   

dit kan via http://www.kiawazudeinze.club of https://events.vjf.be/evenementen/ 

 

Informatie: kiawazu@skynet.be   
Betaling:  € 8,00 per ingeschreven judoka te voldoen samen met de inschrijving. 

Gelieve te betalen op volgende rekening : IBAN: BE49 8901 2422 2271  BIC:VDSPBE91 

van judoclub  “KIAWAZU DEINZE”.  4064 (bewijs meebrengen) 

Inschrijven ter plaatse :   12,00 euro  

 

Naargelang het aantal inschrijvingen vinden de wedstrijden plaats op 3 OF 4 tatami’s  

en dit volgens de reglementen van de V.J.F (wurgen/klemmen niet toegestaan voor U15) 

 

Nieuwe wedstrijdformule: Om judoka’s minimaal 2 tot 3 kampen te garanderen 

kampen we in poules.  De eerste twee judoka’s van iedere poule gaan door naar een 

reeks met rechtstreekse uitschakeling.  Let op: de wedstrijdformule wordt toegepast 

vanaf 6 judoka’s per gewichtscategorie (indien < 6 judoka’s werken we met 1 poule).   

  

We voorzien een geldprijs en beker voor de club met de meeste punten en dit per 

leeftijdscategorie: 1° PL: Beker + 75 €  2° PL: Beker + 50 €   3° PL: Beker + 25 €. 

Puntenverdeling: 1° plaats = 5 p, 2° plaats = 3 p, 3° plaats =1 p) 
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