OEFENEN MET WEDSTRIJDEN
WEDSTRIJDREGELS LEREN
WINNEN EN VERLIEZEN

Miniteams 2018

LEREN JUDOËN IN TEAMS

De Miniteams is een onderling judotoernooi op de club en is bedoeld om wedstrijdervaring op te doen in een vertrouwde en
veilige omgeving. Je leert omgaan met wedstrijden in het algemeen en met teamwedstrijden in het bijzonder.
Miniteams is tevens een goede opstap naar wedstrijdjudo. Miniteams is behalve leerzaam ook erg leuk!

Hoe werkt Miniteams
Op basis van de inschrijvingen stellen we teams samen van 3 of 4 personen.
Elk team heeft een lichte judoka, een ‘middengewicht’ judoka en een
zwaardere judoka. Bij elke teamronde judoën twee teams tegen elkaar. De
lichtste judoka's strijden tegen elkaar, de judoka's in het middengewicht
strijden tegen elkaar en de zwaardere judoka's in het team strijden tegen
elkaar. Elk team heeft een begeleider. Samen met de begeleider van het
andere team treden zij op als scheidsrechter. Samen bepalen ze de score en
wijzen na afloop van de partij aan wie gewonnen heeft. Hebben beide
judoka's evenveel punten, dan is het gelijkspel.
De eindstand op het scorebord na drie wedstrijden wordt omgezet naar
competitiepunten in de poule. Als alle poulewedstrijden zijn geweest, maken
we de eindstand op. We zorgen ervoor dat iedereen een leuke prijs krijgt.
Inschrijven doe je individueel. Doe dat nauwkeurig, zodat wij iedereen zo goed mogelijk kunnen in delen naar leeftijd, gewicht en
sterkte. Op de Judo Yushi Site www.judoyushi.nl vind je uitgebreide informatie over de Miniteams zoals de puntentelling en na
afloop ook de uitslagen.

Voor wie is Miniteams bedoeld?
Miniteams wordt georganiseerd voor iedereen tussen 6 en 12 jaar ( judoka’s geboren in 2006 tot en met 2012). Zowel
recreatieve judoka’s als wedstrijdjudoka’s kunnen deelnemen.

Inschrijfgeld en inschrijven
De kosten voor deelname zijn 4 Euro. Inschrijven kan op twee manieren; online of handmatig met onderstaand strookje.
Online inschrijven kan via http://judoyushi.nl/dt_activities/miniteams/. Klik op het inschrijfformulier voor de Puntencompetitie
en vul alle gegevens in. Betalen doe je dan direct via I-deal (kosten 35 cent).
De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 1 december 2018!

Meedoen aan pupillentalententrainingen en toernooien
Je kan in combinatie met de Miniteams ook deelnemen aan de pupillen talententrainingen op woensdag in Nieuw-Vennep of op
zaterdag in Osdorp. Je kan wedstrijdjudo dan vier keer gratis uitproberen. Wil je blijven meedoen of ook aan toernooien buiten
de club meedoen, dan kun je inschrijven voor wedstrijdjudo. Geef op onderstaand formulier ook aan of je mee wil doen met de
pupillen talententrainingen of stuur een e-mail aan info@judoyushi.nl.

JUDO YUSHI MINITEAMS 2018
Inschrijfformulier
Voornaam:_____________________________________________
Achternaam:____________________________________________
Geboortedatum:_______________ Exact gewicht:___________ kg
Kleur band:__________________ Kleur slip:___________________
E-mail adres: ____________________________________________

 Ik wil ook graag meedoen met wedstrijdtrainingen



knip uit

Inschrijfinstructie:
1. Vul dit formulier VOLLEDIG in.
2. Stop dit formulier met het
inschrijfgeld in een envelop.
Inschrijvingen zonder envelop
worden niet geaccepteerd.
3. Judoka’s in Nieuw-Vennep
kunnen de envelop in de groene
brievenbus in de zaal op de
judoschool deponeren.
4. Judoka’s In Hoofddorp, Osdorp
Badhoevedorp kunnen de
envelop aan de judoleraar geven.

