Flanders Open
Ju-Jitsu
31 oktober &
1 november 2009

Programma*
Zaterdag 31 oktober 2009:
8u30 –9u15
10u00
12u00 – 12u45
13u00 – 14u00
14u00
19u00 – 21u00

Weging en registratie préminiemen (U10) & miniemen (U12)
Aanvang wedstrijden préminiemen (U10) & miniemen (U12)
(duo & fighting system)
Weging en registratie kadetten (U15)
Pauze
Aanvang wedstrijden kadetten (U15) (duo & fighting system)
Weging atleten zondag

Zondag 1 november 2009:
8u00 –9u00
10u00
11u45 – 12u15
12u30 – 13u30
13u30

Weging en registratie beloften (U18) & junioren (U21)
Aanvang wedstrijden beloften (U18) & junioren (U21)
(duo & fighting system)
Weging en registratie senioren (+21) & masters (+35)
Pauze
Aanvang wedstrijden senioren (+21) & masters (+35)

* Het programma is onder voorbehoud, enkele dagen na de uiterste inschrijvingsdatum zal een aangepast en
meer gedetailleerd programma worden doorgestuurd op basis van de inschrijvingen.

Categorieën
Leeftijdscategorieën duo-system en fighting system
Préminiemen (2001 – 2000)
Miniemen (1999 -1998)
Kadetten (1997-1996-1995)
Beloften (1994-1993-1992)
Juniors (1991-1990-1989)
Senioren (1988 en vroeger)
Masters (1974 en vroeger)
Gewichtscategorieën fighting system
Préminiemen t.e.m. kadetten worden verdeeld volgens nabije gewichten
Beloften:
Heren:
-46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dames:
-40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
Junioren:
Heren:
-56kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Dames:
-49kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg
Senioren:
Heren:
-62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Dames:
-55kg, -62kg, -70kg, +70kg
Masters:
Heren:
-62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg
Dames:
-55kg, -62kg, -70kg, +70kg
De organisator heeft het recht gewichtscategorieën te combineren, rekening houdend met de veiligheid van
alle deelnemers.

Beginners – gevorderden:
Er wordt (in de mate van het mogelijke) een opdeling gemaakt tussen beginners en gevorderden bij de
préminiemen (U10), miniemen (U12) en kadetten (U15)
Beginner = iemand die maximaal aan 2 tornooien heeft deelgenomen in de discipline waarin hij/zij zich
inschrijft en die nog geen gouden of zilveren medaille behaalde op het nationaal kampioenschap (bvb.
Belgisch of Nederlands kampioenschap).
In het duo-system gelden aangepaste reglementen voor de beginners, nl.:
voor beginners is een pré-attack niet verplicht (wel toegelaten).
Het aantal series voor beginners is hetzelfde als in de officiële reglementen, beginners kiezen voor elke serie
2 aanvallen (uit de 5 mogelijke aanvallen per serie), zoals in de officiële reglementen voor de préminiemen en
miniemen. (zie schema op de laatste pagina)

Deelnemers
Het kampioenschap staat open voor alle bij de JJIF aangesloten federaties. Deelnemers zijn geboren in 2001
of daarvoor.
Deelname is ook mogelijk voor niet-leden van de VJJF op zaterdag ((pré-)miniemen en kadetten), de
deelnemers dienen over een geldige verzekering te beschikken die de deelname aan competitie dekt. Het is
mogelijk een dagverzekering aan te vragen via de VJJF, neem hiervoor contact op met het VJJF-secretariaat
(competitie@vjjf.be, 03/286 59 42)
Mee te brengen:
- identiteitskaart
- lidboekje mét geldige medische keuring (max 1 jaar oud),
- beschermers voor fighting system (rood + blauw)
- gordels rood + blauw
- gebitsbeschermer voor jeugd fighters!
(zie officiële reglementen voor volledig overzicht van de verplichte en aangeraden bescherming op
www.vjjf.be)

Reglementen
De wedstrijdreglementen van de JJIF zijn geldig vanaf de beloftencategorie. De BJJF-reglementen zijn van
toepassing bij de préminiemen, miniemen en kadetten

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijvingen (zie bijgevoegde inschrijvingsformulieren) te bezorgen aan het secretariaat van de VJJF VOOR
16 oktober 2009

Inschrijvingsgeld
Per fighter / cat.
Per duo-koppel / cat.

Zaterdag
8 euro
12 euro

BJJF-leden
Zondag
12 euro
16 euro

Zaterdag
10 euro
15 euro

Niet-leden
Zondag
15 euro
20 euro

Betaling gebeurt ter plaatse.
Atleten kunnen inschrijven in verschillende categorieën, dit dient op voorhand te worden aangegeven op de
inschrijvingsformulieren. Er dient inschrijvingsgeld betaald te worden per deelnemer per categorie.
Bij inschrijving van 1 t/m 4 deelnemers heeft 1 coach gratis toegang.
Bij inschrijving van 5 t/m 8 deelnemers hebben 2 coaches gratis toegang.
Bij inschrijving van meer dan 8 deelnemers hebben 3 coaches gratis toegang.
(Vergeet deze niet te noteren op het inschrijvingsformulier!)

Toeschouwers
Inkom: 5 euro (gratis onder 12 jaar)

Locatie
Topsporthal Vlaanderen
Zuiderlaan 14
9000 Gent
Ligging en bereikbaarheid:
 Met de wagen:
Autosnelweg E-40 Brussel-Oostende



Afrit 13 Gent West - Drongen nemen en vervolgens
de richtingwijzers Sport- en Recreatiecentrum
Blaarmeersen volgen tot aan de Topsporthal;

Autosnelweg E40 Oostende - Brussel



Afrit 14 Gent Expo. Laat het Holiday Inn Hotel en de
Expo aan uw rechterkant liggen. Vervolg rechtdoor
over het rondpunt richting “R4 Zelzate”. Over de
brug en langs de vaart volg je deze gedurende 2,8
km om dan rechts af te slaan richting
“Blaarmeersen”. De Topsporthal Vlaanderen is
gelegen juist voor de inrit van het Sport- &
Recreatiecentrum Blaarmeersen.

 Met het openbaar vervoer:
Met de trein spoor je naar het treinstation Gent Sint-Pieters. Op busperron 16 neem je de bus 8, 41 of 43 rechtstreeks
naar de Blaarmeersen. Er zijn verbindingen telkens op het uur, 15 minuten, 30 minuten en 45 minuten na het uur.
Afstappen aan de halte ingang Blaarmeersen, net na de halte aan het huis van de Sport.

www.topsporthal.be

Accommodatie

www.visitgent.be
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