Venray
5 - 6 juni 2021

Sportvrienden,
Judo Vereniging Venray nodigt u uit om deel te nemen aan ons 46e Internationaal Judo
Toernooi voor dames, heren en jeugd. De indeling is als volgt:
Zaterdag 5 juni 2021
Meisjes U10 Geboren 2012-2013
Meisjes U12 Geboren 2010-2011
Meisjes U15 Geboren 2007-2008-2009

-20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 +40 kg
-22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 kg
-32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 kg

Jongens U10 Geboren 2012-2013
Jongens U12 Geboren 2010-2011
Jongens U15 Geboren 2007-2008-2009

-21 -24 -27 -30 -34 -38 -42 +42 kg
-24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 kg
-34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 kg

Zondag 6 juni 2021
Dames
Dames
Dames

U18 Geboren 2004-2005-2006
U21 Geboren 2001-2002-2003
SR Geboren 2000 en eerder

-40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 kg
-44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg
-48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 kg

Heren
Heren
Heren

U18 Geboren 2004-2005-2006
U21 Geboren 2001-2002-2003
SR Geboren 2000 en eerder

-42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 kg
-55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 kg
-60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 kg

Meer informatie m.b.t één van de grootste en sterkst bezette Nederlandse en Europese judo
toernooien vindt U op de navolgende bladzijden en op onze toernooi site:
www.judovenray.nl/toernooi
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Informatie

Locatie

Sport- en evenementencomplex “De Wetteling” aan de Zuidsingel 2, 5802 EG te
Venray.

Inschrijving

Inschrijving van clubs en deelnemers is alleen online mogelijk op onze Toernooi
website: www.judovenray.nl/toernooi
Inschrijving is mogelijk vanaf 1 januari 2021, 16:00 uur. Per club kunnen maximaal 25
judoka’s worden ingeschreven. Een judoka kan slechts in één categorie/gewichtsklasse
deelnemen en slechts bij één club.
Noot: U kunt NIET inschrijven via de JBN Toernooi module.

Kosten

Voor zaterdag (junioren tm U15): € 15,00 en
voor zondag (U18 – U21 en Senioren): € 20,00 per deelnemer.
Inschrijfgelden dienen uiterlijk 21 mei 2021 te zijn bijgeschreven op rekening:
NL51 RABO 0132426447 (BIC code RABONL2U) t.n.v. Judovereniging Venray.

Systeem

Op beide dagen met herkansing voor alle deelnemers tot aan de finale. Bij minder dan
6 deelnemers per gewichtsklasse wordt er met een poulesysteem gewerkt.

Prijzen

Voor iedere gewichtsklasse is er een 1e, 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

Weging

De weging is verplicht. De weegschalen zijn geijkt en dus bepalend.
Bij de weging zal controle plaatsvinden van judopaspoorten/legitimatie.

Wijzigingen

Tot 28 mei 2021 kunnen clubs online hun deelnemergegevens aanpassen. Voor
wijzigingen tijdens de toernooidagen wordt per wijziging € 3,00 in rekening gebracht.

Tijdschema

Alle ingeschreven clubs ontvangen uiterlijk één week voor de toernooidatum meer
informatie waaronder alle tijdstippen van de wegingen en wedstrijden.

Start

Op beide dagen beginnen de eerste wedstrijden om 09:00 uur.

Deelnemers

Maximaal 1700 deelnemers vanuit heel de wereld!

Tatami

Beide dagen 9 matten. Minimale afmetingen per mat 49 m².

Coachkaarten

Aan alle deelnemende clubs worden coachkaarten verstrekt naar ratio van het aantal
deelnemers.

Schade en
aansprakelijkheid

De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor schade geleden door ongevallen,
diefstal, etc.

Autorisatie

Is verleend door de Judo Bond Nederland.

Correspondentie

Bij voorkeur via e-mail aan: info@judovenray.nl
Tel.: 0478 587985 of mobiel: 06 510 95 837
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Registratie
Hoe kan ik inschrijven?

Noot: zie ook het schema op de volgende bladzijde

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

De inschrijvingsperiode opent op 1 januari 2021, 16:00 uur.
Clubs kunnen zich vanaf dat moment registreren en mogen maximaal 25 deelnemers per club inschrijven
via http://www.judovenray.nl/toernooi.
: gebruikersnamen en wachtwoorden van voorgaande jaren zijn niet meer geldig.
U kunt NIET inschrijven via de JBN Toernooi module maar, alleen via bovenstaande link.
De inschrijvingsperiode sluit ongeacht het aantal inschrijvingen op 7 mei 2021. Inschrijven daarna blijft
nog mogelijk, maar nieuwe deelnemers worden dan op de “Reservelijst” geplaatst.
In de periode 8 mei t/m 15 mei 2021 volgt door onze organisatie een definitieve toewijzing van het
aantal toegewezen plaatsen aan de ingeschreven clubs.
Clubs worden z.s.m. hier over door ons geïnformeerd.
Indien de toewijzing van een club overeenkomt met het aantal ingeschreven deelnemers, kan de club
t/m 28 mei 2021 wijzigingen aanbrengen in de gegevens van de deelnemers.
Indien de toewijzing minder is dan het aantal ingeschreven deelnemers, kan de club in de periode van 16
mei t/m 21 mei 2021 zelf een selectie maken uit de aanvankelijk opgegeven deelnemers tot het
maximum aantal van toegewezen plaatsen. Overtallige deelnemers kunnen de clubs zelf online op de
“Reservelijst” plaatsen. Indien er na 21 mei 2021 nog steeds een overtolligheid bestaat bij een club, dan
brengt de organisatie het aantal ingeschreven deelnemers terug naar het aantal toegewezen plaatsen
door de overtallige deelnemers op de “Reservelijst” te plaatsen.
Ook nu kunnen de clubs tot 28 mei 2021 wijzigingen aanbrengen in de gegevens van de deelnemers.
Na 28 mei 2021 kunnen de gegevens van de deelnemers alleen nog gedurende het toernooi, tijdens de
wegingen, tegen betaling van € 3,00 per wijziging worden aangepast.
De inschrijfgelden van de deelnemers dienen voor 21 mei 2021 te zijn overgeschreven op rek.nr. NL51
RABO 0132426447 t.n.v. Judovereniging Venray onder vermelding van het registratienummer, dat aan
de club bij inschrijving is verstrekt.
Indien de betaling op 21 mei 2021 niet op onze rekening staat, kan de organisatie de toegewezen
plaatsen innemen en verstrekken aan andere clubs met deelnemers op de “Reservelijst”.
Eventueel vrijgekomen deelnemersplaatsen worden na 21 mei 2021 of, zoveel eerder als mogelijk,
vergeven aan judoka’s die op de “Reservelijst” staan.

“Wildcards”

Judoka’s kunnen een “Wildcard” krijgen om deel te nemen aan ons toernooi. Deelname is daardoor bij
inschrijving al gegarandeerd. De judoka’s die aan één van de volgende voorwaarden voldoen komen daarvoor
in aanmerking:
•
alle judoka’s die een medailleplaats behaalde tijdens één van de individuele Nationale
Kampioenschappen in de diverse deelnemende landen in het huidige seizoen of,
•
alle judoka’s die een 1e plaats behaalde tijdens ons Internationaal toernooi in 2019.
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De “Wildcard” claim kan meteen bij de deelnemer registratie door de club in ons registratie systeem worden
vastgelegd. Aanvragen voor “Wildcards” kunnen op die manier online tot 15 mei 2021 worden ingediend.
De judoka’s die in aanmerking komen voor een “Wildcard” vallen niet onder het (max.) aantal toegewezen
plaatsen per club. “Wildcards” zijn dus extra plaatsen boven op het maximum van 25 per club.

Tijdlijn inschrijfprocedure
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Accommodatie
Net als in voorgaande jaren, heeft de toernooi organisatie voor de deelnemers accommodatie in de omgeving
kunnen regelen tegen gereduceerde prijzen.
De aanbiedingen zijn alleen geldig indien ze geboekt zijn via ons toernooi registratie systeem.
Aan de boekingen via ons systeem zijn geen kosten verbonden en de boekingen kunnen ook zonder kosten
tot 23 mei 2021 (twee weken voor het toernooi) worden gewijzigd/geannuleerd.
Wij hebben voor U de volgende accommodatie beschikbaar:
• Hotel Asteria Venray (op 3 km. van de toernooilocatie);
• Centre Parcs 'Limburges Peel' cottages (op 12 km. van de toernooilocatie).

HOTEL ASTERIA

Hotel Asteria sponsort ons toernooi al een aantal jaren. Dicht bij de autosnelweg A73 maar, toch rustig
gelegen in een bosrijke omgeving, ligt het hotel aan de rand van Venray. Typische Limburgse gastvrijheid
zorgen voor een onvergetelijk verblijf.
U heeft de beschikking over
ruime kamers, voorzien van
airco, bad/douche en toilet. Wifi
is gratis in het hotel en een
uitgebreid ontbijt maakt deel uit
van onze aanbiedingsprijs.
De toernooilocatie ligt op 5
minuten rijden of 30 minuten
wandelen.
Check deze link voor meer
informatie over het hotel en haar
faciliteiten.
Accomodatie

kamer

pppn

1-persoons kamer

91,00

91,00

2-persoons kamer

94,00

47,00

3-persoons kamer

126,00

42,00

Alle prijzen zijn in euro’s, per overnachting en inclusief ontbijt.
Check hun Twitter pagina, of Facebook pagina.
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CENTRE PARCS LIMBURGSE PEEL (Cottages)

Bent U op zoek naar een goede en comfortabele accomodatie voor het
Toernooi? Kies dan voor de ruime (max. 6 persoons) goed ingerichte ‘cottages’
op dit park. Het park beschikt over eigen faciliteiten waaronder een aqua
zwembad, winkels en restaurants.
De ‘cottages’ zijn goed ingericht en bevatten naast een ruime woonkamer met
openhaard, een compleet ingerichte keuken inclusief magnetron, badkamer
met douche/bad en toilet.
De ‘cottages’ hebben een eigen terras met tuinmeubilair.
Ontbijt/maaltijden zit niet in de prijs inbegrepen maar, U kunt (als U zelf geen
ontbijt wilt maken) op het park gebruik maken van de ontbijtservices
Ook het Toernooi biedt een ontbijtservice aan op de toernooi locatie á Euro
2,50/persoon. U kunt deze service in ons registratie systeem bestellen.
Het Comfort Cottage omvat:
o
o
o
o
o
o

Flatscreen TV
Volledig ingerichte keuken
Open haard
Badkamer met bad/douche en toilet
Baby-bed/box en babystoel
Eigen terras met tuinmeubilair
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Daarenboven kunt U voor de opgegeven prijs tevens gebruik maken van alle faciliteiten van het park
waaronder het Aqua Mundo waterparc:

Klik hier voor een video impressie van het park.
Accomodatie

Originele Prijs

Onze prijs

pppn

Uw korting

6 bed / 2 nachten

506,46

450,00

37,50

56,46

6 bed / 3 nachten

519,84

465,00

25,00

54,84

Alle prijzen zijn in Euro's; Prijzen zijn inclusief: linnenset, boekingskosten, (toeristen)belasting en eindreiniging.
De prijzen zijn exclusief handdoekenset en exclusief ontbijt.
Neem vooraf contact met ons op ( info@judovenray.nl ) als U langer in het park wilt verblijven.

Registratie/reservering van accommodatie

Ingeschreven clubs kunnen via ons toernooi-registratiesysteem accommodatie boeken en (tussentijds)
wijzigen. Wijzigingen/annuleringen kunnen zonder extra kosten tot 23 mei 2021 worden uitgevoerd.

