
District Team Kampioenschappen
DWOC-Noord .

Assen , december 2017 .

Betreft: Uitnodiging District Team Kampioenschappen.

Beste judovrienden,

Bij deze willen wij  jullie van harte uitnodigen om ook dit seizoen deel te nemen 
aan de 22e District Team Kampioenschappen van district Noord-Nederland. Dit 
jaar wordt het kampioenschap gehouden op 5 mei 2018 in Dedemsvaart. 
Het adres is Sporthal de Citadel      Langewijk 118 Dedemsvaart .

In de bijgevoegde documenten vindt u nadere informatie over het 
Kampioenschap. Dit jaar zal worden gestreden in een zestal categorieën:

A. GEMENGD TEAM SENIOREN
Geboren in 2004 of eerder, inschrijfgeld € 50,00. Borg  € 50,00

B. GEMENGD TEAM -18 jaar 
Geboren in 2001 of later, inschrijfgeld € 50,00. Borg  € 50,00

C. JONGENS TEAM -15 jaar
Geboren in 2004, 2005, 2006, inschrijfgeld € 42,50. Borg  € 50,00

D. MEISJES TEAM -15 jaar
Geboren in  2004, 2005, 2006, inschrijfgeld € 42,50. Borg  € 50,00

E. JONGENS TEAM -12 jaar
Geboren in 2007, 2008, 2009, 2010, inschrijfgeld € 35,00. Borg  € 50,00

F. MEISJES TEAM -12 jaar
Geboren in 2007, 2008, 2009, 2010, inschrijfgeld € 35,00. Borg  € 50,00

De categorieën C, D, E en F zijn ook dit jaar het selectiemoment voor de Nationale 
Kampioenschappen Teams -12 en -15 jaar, dit jaar op zaterdag 16 juni te Nijmegen .
Voor dit NK teams mag een team bestaan uit judoka’s van meer dan 1 verenigingen. 
De verenigingen dienen lid te zijn van District–Noord .

De definitieve indeling zal na de sluitingsdatum zo spoedig mogelijk worden 
vastgesteld. U ontvangt hierover bericht. 
De inschrijving sluit op 1 april 2018, en kan via jbn.toernooi.nl . 
Hier staat het regelement 2018 incl. gewichtsklassen .
Daarna worden afmeldingen conform reglement afgehandeld.

Met vriendelijke groeten,

DWOC-Noord

*Inschrijving verplicht tot betaling van het inschrijfgeld alsmede de borg. Bij afmelding van het team, blijft men het inschrijfgeld verschuldigd 
en kan een boete ter hoogte van de borg worden opgelegd voor ieder afgemeld team!

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=F31F5086-E225-461B-874E-C84DD6FFF0CD
http://menno.jbnetworks.nl/judo/dtc/RDTC18.pdf
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