
Zaterdag 16 april 2016  

  

  

Beste Judoka's/verenigingen/sportclubs,  

De Bartje commissie van Budovereniging ASAHI Assen nodigt u van harte uit voor deelname aan het  

“39e Internationale Bartjetoernooi 2016 “  
Evenement:  Internationaal judotoernooi  

Wanneer:  Zaterdag 16 april 2016  

Waar:  Sporthal De Timp, Thorbeckelaan 2 te Assen  

Deelname:  Categorieën -12, -15, -18, -21 en senioren   

Inschrijving:  

  

Inschrijving uitsluitend via dit inschrijfformulier:  

http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/bartje/EBARTJE  

Alle invulvelden dienen te worden ingevuld. Foutieve en niet complete 

inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen. 

http://www.bartjetoernooi.nl 

                          

Sluitingsdatum:  27 maart 2016 of wanneer het maximum aantal van 700 deelnemers 

bereikt is.  

Dan punten:  Er is dan punten registratie mogelijk. De judoka is zelf verantwoordelijk 

voor de benodigde documenten.  

Inschrijfgeld:  Het inschrijfgeld bedraagt €8,50  per ingeschreven judoka, gelijktijdig te  

voldoen met de inschrijving op:   

rekeningnummer:    NL50 RABO 0366 5713 70  

                                BIC    RABONL2U                                                        

onder vermelding van:  <naam vereniging> en Bartjetoernooi 2016  

Aansprakelijkheid: Deelname en/of aanwezigheid is op eigen risico. Budovereniging ASAHI 

stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal etc..   

Ompoulen:  Zie deelnemerskaart voor verdere gegevens. Ompoulen op de dag zelf 

kost € 5,00.  

Coachkaarten:  1 coachkaart per 10 deelnemers. De coach moet minimaal 17 jaar zijn.   

Er mag alleen gecoacht worden tijdens de “maté” momenten.  

Aanvangstijd:  9.00 uur   

http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/bartje/EBARTJE
http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/bartje/EBARTJE
http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/bartje/EBARTJE
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Deelname:  Aan het toernooi zullen sportscholen/verenigingen uit het hele land 

deelnemen, als mede diverse buitenlandse clubs. De deelnemers/sters 

dienen tijdens de weging een geldig JBN paspoort of paspoort van een 

andere bij de EJU/IJF aangesloten bond te kunnen overleggen.   

 

Tribune:  De entree voor toeschouwers bedraagt € 2,50 (jeugd jonger dan 12 jaar 

gratis entree.) en een programmaboekje kost  € 0,50  

 

Informatie:  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie:  

bartje@asahibudo.nl 

 

 

 

Programma:  

                                      Leeftijd       Geboren                Gewicht  

Meisjes                         -12 jaar        2005-2008              -22/-25/-28/-32/-36/-40/-44/-48/+48  

                                     -15 jaar        2002-2004              -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63  

Jongens                        -12 jaar        2005-2008              -24/-27/-30/-34/-38/-42/-46/-50/+50  

                                     -15 jaar        2002-2004              -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66  

Vrouwen                      -18 jaar        1999-2001              -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70  

                                     -21 jaar        1996-1998               -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78  

                                     Senioren      1995 en ouder         -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78  

Mannen                        -18 jaar        1999-2001               -46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90  

                                     -21 jaar        1996-1998               -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100  

                                     Senioren      1995 en ouder          -60/-66/-73/-81/-90/-100/+100  

  

Poule-indeling: De organisatie behoudt zich het recht voor om gewichtsklassen samen te voegen, 

indien er sprake is van onderbezetting.  

Onsportief gedrag voor, tijdens of na afloop van een wedstrijd kan tot uitsluiting van het toernooi 

leiden. Alle tot dan toe gejudode wedstrijden gaan verloren.   

  

Wij wensen u een sportief en succesvol toernooi toe, met 

sportieve groeten en tot ziens in Assen,  

  

Bartje commissie van Budovereniging ASAHI 

mailto:bartje@asahibudo.nl

