
   
 

                                                                      

                  
 
  

	
JUDOCLUB	SINT-TRUIDEN	

	 	
organiseert	

 

5 de Appeltornooi voor 
G-judoka’s 

 
 
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert Judo Club Sint-Truiden en i.s.m.  Parantee - Psylos, de 

Vlaamse Judofederatie en de Stedelijke Sportdienst hun 5de   G-JUDOTORNOOI voor 
personen met een verstandelijke beperking (niveau’s 1,2,2+,2-,3,4 rollebollers) in 

Sportcentrum Jodenstraat 25 Sint-Truiden => Nieuwe locatie 
 
	

Programma 
11.00 : Open training   12.00 : Lunchpauze 
13.00 : Start tornooi   17.00 : Prijsuitreiking of aansluitend op het einde v.d. wedstrijden. 
 
Deelnameprijs:  €3. 
 Eigen cafetaria : broodjes en dranken aan democratische prijzen.  
Adres sporthal: Jodenstraat 25 3800 Sint- Truiden => Nieuwe locatie 
Inschrijvingen & info www.jcsinttruiden.be. 
U kan inschrijven door het inschrijvingsgeld te storten op het rek. BE80 0010 3731 6077 - BIC: GEBABEBB 	met	
duidelijke	vermelding	van	de	clubnaam	en	“appeltornooi	2019”.	
Inschrijven	kan	tot	10	mei	2019.	

 
 



   
 

                                                                      

                 

 
 
  

 
 

Inschrijvingsformulier 
                                           5 de Appeltornooi voor G -judoka’s   
 
NAAM CLUB  
Verantwoordelijke 
begeleider : 

 

ADRES   
TELEFOON of GSM  
FAX  
E-MAIL  

 
Neemt deel aan het G-judo tornooi van 18 mei  2019 met volgende judoka’s: 
 

Naam Voornaam Geslacht 
D-H 

NIV  
1 

NIV 2 
2+/2/2- 

NIV 
3 

Niv  
4 

Lengte Leeftijd Kg         

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

 

 
 
                                                                       
                                                                       

Inschrijven  VOOR 10 MEI 2019    

 

Ter plaatse zullen actiefoto’s genomen worden door de organisatie. Indien u wenst dat uw foto niet 
gepubliceerd wordt in bondsbladen en/of website (voor niet commerciële doeleinden), gelieve dit te 
melden voor aanvang van het evenement. 

 

Het reglement van G judo VJF is van toepassing.  
 
 



   
 

                                                                      

                 

 
 
  

 
 
 
 
 

G-judo Vlaanderen - niveau indeling: (Uitreksel uit Reglement) 

NIVEAU 1 (High):  Judoka's die regelmatig trainen, de basistechnieken beheersen en deze 
technieken kunnen toepassen tijdens de wedstrijden.  

 
NIVEAU 2 (Intermediate): Judoka's die regelmatig trainen, de basistechnieken kennen, maar deze 

moeilijk kunnen toepassen tijdens de wedstrijden. 
 
NIVEAU 2+: Geeft de organisator de mogelijkheid om in overleg met de coach de 

judoka in niveau 1 te plaatsen. 
 
NIVEAU 2-:  Geeft de organisator de mogelijkheid om in overleg met de coach de 

judoka in niveau 3 te plaatsen. 
 
NIVEAU 3 (Low):  Judoka's die regelmatig trainen, maar moeilijkheden ondervinden om 

de basistechnieken onder de knie te krijgen.  
NIVEAU 4 ( Rollebollers )    Judoka’s die niveau 3 niet aankunnen en toch willen deelnemen. 
 

Bij de inschrijving dient de categorie  vermeld te worden. 
 

 
 

Met vriendelijke groeten 
 
Judoclub Sint -Truiden 


