Budosport vereniging

LAATSTE INFORMATIE en BIJLAGEN WEEG- en WEDSTRIJDTIJDEN
6e ADIDAS – INTERNATIONAAL RESIDENTIE JUDO TOERNOOI 10 en 11 NOVEMBER 2018
Beste coaches en contactpersonen,
In de bijlage treffen jullie de weeg- en wedstrijdtijden voor de judoka’s die deelnemen aan ons
toernooi. Bij deze het verzoek onderstaande informatie door te geven aan de judoka’s en ouders.
Om drukte bij de weging te spreiden, hanteren wij vanaf het moment van de start van het
toernooi (09.15 uur) tot maximaal de aangegeven eindtijd van de weging voor betreffende
gewichtscategorie een doorlopende weging. Zorg er voor tijdig aanwezig te zijn !
Daarnaast streven wij er naar om de wedstrijden 45 minuten na de sluiting van het betreffende
weegblok te laten starten.
Vermelding van de deelnemers en weeg- en wedstrijdtijden zijn ook te vinden via de weblink:
https://jbn.toernooi.nl/sport/events.aspx?id=1BC5BAC1-94A4-4710-B71A-014CD960EADD
LET OP: Deelnemers aan het JBN meetmoment op 11 november 2018 hebben de mogelijkheid
om zaterdags van 18.30-19.30 uur te wegen. Wordt hiervan gebruik gemaakt, dan komt de
weegmogelijkheid op zondag te vervallen. Er moet worden gewogen in onderkleding en er wordt
een marge van 0,1 kilo gehanteerd.
Overschrijven van gewichtscategorie is nu alleen nog mogelijk op de dag van de wedstrijden en
tegen betaling van € 2,00 per overschrijving.
Parkeren nabij deze locatie is (in de wijk aan de zijde van de Melis Stokelaan) grotendeels gratis.
Ook bij de Sportcampus zijn parkeerfaciliteiten, echter deze worden gebruikt door vele sporters
en bezoekers van de faciliteiten en daardoor zeker in de loop van de dag vaak volledig bezet.
Voor wat betreft verdere informatie omtrent de bereikbaarheid van Sportcampus Zuiderpark, zie
de volgende link: http://sportcampuszuiderpark.nl/nl/contact_bereikbaarheid/
Mochten er nog vragen zijn, laat het even weten middels een mail aan info@adidas-irjt.nl
Indien zeer dringend kan natuurlijk contact met mij worden opgenomen via +31 6 4022 9518.
Met sportieve groet,
Hugo de Haan
Toernooi organisatie Adidas-IRJT 2018
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