Judobond-Nederland nodigt u uit voor:

Open Noord-Hollandse kampioenschappen 2018
Op zondag 22 april vindt in sporthal de Walvis het Open Noord-Hollandse kampioenschap jiujitsu
plaats. Dit jaar kan er deelgenomen worden aan de wedstrijdenvormen FIGHTING-SYSTEM en
DUO-SYSTEM, het toernooi staat open voor alle leden van de Judo Bond Nederland.’
Locatie
Sporthal Beverwijk (De Walvis)
Van Loenenlaan 1
1945 TB Beverwijk
Ten opzichte van vorige edities zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.
Aanmelden
Inschrijving is mogelijk middels het bijgevoegd Excel document. Let op: het inschrijfdocument
heeft meerdere tabbladen. Mail dit document naar: jjcompetitie@jbn-nh.nl
Vernieuwde organisatie
Vanuit de JBN is er een nieuwe organisatie opgezet om het ONHK in goede banen te leiden.
Entree
Voor alle toeschouwers is de entree dit jaar gratis.
Inschrijfgeld
Om het ONHK nog toegankelijker te maken voor alle jiujitsuka’s is er gekozen voor een verlaging
van de kosten.
Deelnemer fighting:
€4,- per deelnemer
Deelnemers DUO-System:
€8,- per duo
Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op: NL88RABO0161830943 ten name van JBN
district Noord Holland met betalingskenmerk: voor fighting 17/18.22 en voor Duo 17/18.23
Weging
Bij de weging dienen ALLE sporters zich te melden in een (korte)broek, die minimaal tot de knieën
rijkt en een T-shirt met korte mouwen (schouders bedekt). Andere kleding wordt niet
geaccepteerd. Omkleden dient te gebeuren in de daartoe aangewezen kleedruimtes, en niet in de
weegruimte.
Indien een sporter in meerdere categorieën wil deelnemen moet hij dat bij de eerste weging
aangeven. Voor sporters die ook deelnemen aan DUO games betekend dit dat zij zich dus moeten
laten wegen op de tijden die buiten het DUO blok staan aangegeven. Anders is er GÉÉN
weegmogelijkheid meer.
Coaching
Coaches worden toegelaten per 4 deelnemers/DUO’s per vereniging.

Judo Bond Nederland

Postadres: Postbus 7012 | 3430 JA Nieuwegein
Bezoekadres: Blokhoeve 5 | 3438 LC Nieuwegein
T +31(0)30-7073 600 | E: info@jbn.nl | www.jbn.nl
M +31(0)6-23797594 | E: jiujitsu@jbn.nl | www.jbn.nl
IBAN: NL52 RABO 0381 0339 37 | BIC: RABONL24

Wijzigingen in Duo System
Op 19 december 2017 heeft de JJIF officieel aangegeven dat er nieuwe regels zijn voor het Duo
System. Deze regels worden per 1-1-2018 actief. Op het ONHK zullen wij jureren volgens dit
nieuwe reglement.
Programma
De weeg- en aanvangstijden worden uiterlijk op 8 april bekendgemaakt. We houden er in onze
planning rekening mee dat jiujitsuka’s in meerdere systemen deel kunnen nemen.
Aanvullende informatie
De deelnemers worden zo goed mogelijk ingedeeld naar leeftijd, gewicht en ervaring. De
wedstrijdleiding behoudt zich het voorrecht voor om categorieën én gewichtsklassen samen te
voegen. Dit in overleg met de betrokkenen vooraf via de mail.
Alle deelnemers zijn verplicht om tijdens de fighting wedstrijden een bitje te gebruiken, en een
band en been- en handbeschermers te dragen in de juiste kleur.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, etc.
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ONHK jiujitsu Fighting system
Datum

22 april

Plaats

Sporthal Beverwijk (De Walvis), Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk

Aanmelding

Inschrijving via jjcompetitie@jbn-nh.nl

Sluiting inschrijving 02 april 2018
U10
:
U12
:
U10
U12
Cadetten:
Aspiranten:
Junioren:
Senioren:

Geboren 2009-2010 minimaal leeftijd 8 jaar
Geboren 2007-2008
Geboren in 2009-2010 minimale leeftijd 8 jaar
Geboren in 2007-2008
Geboren in 2004, 2005, 2006
Geboren in 2001, 2002, 2003
Geboren in 1998, 1999, 2000
Geboren voor 1 januari 1998
2
2
3
3
3

Graduatie

U10, U12
Cadetten:
Aspiranten:
Junioren:
Senioren:
nvt

Gewichtsklassen

U 10

jongens:
meisjes:
jongens:
meisjes:

Geboortejaren

Wedstrijdduur

U 12

Cadetten:

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

-21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42.
-20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, +40.
-24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50.
-22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48.

Heren:

-34
-55
Dames: -32
-52

kg,
kg,
kg,
kg,

-37
-60
-36
-57

kg,
kg,
kg,
kg,

-41 kg, -45 kg, -50 kg,
-66 kg, +66 kg
-40 kg, -44 kg, -48 kg,
-63, +63 kg

Aspiranten: Heren:

kg,
kg,
kg,
kg,

-50
-81
-44
-70

kg,
kg,
kg,
kg,

-55 kg, -60 kg, -66 kg,
+81 kg
-48 kg, -52 kg, -57 kg,
+70 kg

-46
-73
Dames: -40
-63

Controle

Junioren:

Heren:

-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg,
-94 kg, +94 kg
Dames: -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg

Senioren:

Heren:

-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg,
-94 kg, +94 kg
Dames: -49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg

JBN Paspoort en geldige JBN pas.
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Bijzonderheden

Meer informatie: jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl.

ONHK jiujitsu Duo-system
Datum

22 april

Plaats

Sporthal Beverwijk (De Walvis), Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk

Aanmelding

Inschrijving via jjcompetitie@jbn-nh.nl

Sluiting inschrijving

2 april 2018

Geboortejaren

U10

Geboren in 2009 en 2010 minimale leeftijd 8 jaar

U12

Geboren in 2007 2008

Cadetten:
Aspiranten:
Junioren:
Senioren:

Geboren
Geboren
Geboren
Geboren

in 2004, 2005, 2006
in 2001, 2002, 2003
in 1998, 1999, 2000
voor 1 januari 1998

U10 en U12
Cadetten:
Aspiranten:
Junioren:
Senioren:

NVT
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

4e
3e
2e
2e

Series

U10 en U12
Cadetten:
Aspiranten:
Junioren:
Senioren:

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Categorieën

Heren, dames, mixed

Controle

JBN Paspoort en geldige JBN pas.

Bijzonderheden

ABC-wedstrijd regelement
Het is toegestaan een koppel te vormen uit jiu jitsuka’s die van
verschillende scholen of verenigingen afkomstig zijn.

Graduatie

kyu
kyu
kyu
kyu

A en B,
A en B,
A, B en
A, B en
A, B en

3 aanvallen naar
3 aanvallen naar
C 3 aanvallen op
C 3 aanvallen op
C 3 aanvallen op

vrije keus
vrije keus
afroep
afroep
afroep

Meer informatie: jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl.
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