
Deelnemingsvoorwaarden: 
U13 (min 4de kyu) of U11 (min 5de 
kyu) en geldige vergunning bezitten. 
Wedstrijden verlopen volgens het 
reglement van VJF voor U11 U13. 

i

bedankt sponsors & 
gemeente Ardooie

ZONDAG 19 SEPT. ‘21
JUDOCLUB ARDOOIE
TORNOOI
Evenementenhal De Ark, Melkerijstraat 2a, 8850 Ardooie
Iedere deelnemer ontvangt een aandenken na afronding van hun poule.
De wedstrijden voor U13 tellen mee voor de "Beker van West-Vlaanderen"
Alle info via www.judoclubardooie.be/tornooi

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan enkel online via www.judoclubardooie.be/tornooi , ten laatste woe 15/09.
Inschrijvingen beperkt - wees er snel bij!
Inschrijvingsgeld: €2 / judoka, aan Judoclub Ardooie - IBAN: BE18 0012 7990 2165 
Vermeld clubnaam + clubnummer + aantal judoka's. 
Opgepast: inschrijven de dag zelf niet meer mogelijk!

Vroegste aankomst = start weging judoka. Aankomst in judogi. Wedstrijden telkens aansluitend op weging.

‘09-’10
Jeugd U13

weging jongens: 9u - 9u30
weging meisjes: 10u30 - 11u

maximum
1 toeschouwer

per judoka om het aantal
bezoekers te beperken

‘11-’12
Jeugd U11

weging jongens: 12u - 12u30
weging meisjes: 13u30 - 14u



ZONDAG 19 SEPT. ‘21

TORNOOI JUDO ARDOOIE
BELANGRIJKE INFO!

DEELNEMENDE JUDOKA'S
Graag de zaal pas betreden vanaf het start tijdstip van de weging van de judoka; de wegingen 
zijn gespreid opgesteld om het maximum aantal toegestane bezoekers niet te overschrijden.
Kom alvast in judogi (kleedkamers zijn niet toegankelijk) en vergeet zeker je vergunning niet.

Judoka’s kunnen rustig wachten op de stoelen bij hun toeschouwer, tot hun poule start
Daarna kunnen zij plaatsnemen aan de mat van zodra hun poule afgeroepen wordt.

Mogen wij vragen om na afloop van de poule de medaille af te halen samen de zaal te verlaten?
((dit opnieuw om het aantal bezoekers dat gelijktijdig in de zaal is te beperken) 

Mondmaskers voor judoka’s zijn niet verplicht (maar wel toegestaan) tijdens het wachten
Wie ziek is of een risico-contact had komt vanzelfsprekend niet naar het tornooi.

TOESCHOUWERS
Graag de zaal pas betreden vanaf het start tijdstip van de weging van de judoka, om het aantal 
bezoekers in de zaal te beperken. Uitzonderingen zijn natuurlijk carpoolende deelnemers.
We kunnen helaas slechts 1 toeschouwer per judoka toelaten; op die manier kunnen we binnen
de huidige beperkingen toch zoveel mogelijk judoka’s de kans geven om op de mat te staan!

In de weging zijn geen toeschouwers toegelaten
Een mondmasker is verplicht van zodra je het gebouw betreedt. Probeer afstand te bewaren.
EEr zullen stoelen voorzien zijn waarop de toeschouwers plaatsnemen

Wie ziek is of een risico-contact had komt vanzelfsprekend niet naar het tornooi.

COACHES
Mogen we vragen om het aantal coaches per club te beperken, opnieuw om het aantal bezoekers
te beperken in de zaal.

Een mondmasker is verplicht van zodra je het gebouw betreedt. 
Er zullen stoelen voorzien worden waarop de coaches kunnen plaatsnemen

Wie ziek is of een risico-contact had komt vanzelfsprekend niet naar het tornooi.

CATERING
(Een beperkt aanbod) dranken beschikbaar aan de bar in de zaal
Graag deze zittend nuttigen en niet aan de bar, om doorstroming zaal vlot te laten verlopen
We kunnen helaas geen voedingswaren aanbieden

We zijn zo content dat we de judoka’s eindelijk terug de kans kunnen geven om deel te 
nemen aan een tornooi!! Helaas kunnen we nog steeds niet om corona en bijhorende 
maatregelen heen, daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. 
Mogen we vragen om hier goed rekening mee te houden? Samen houden we het zo veilig!
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