PUNTENCOMPETITIE
JUDO 2012 / 2013
Lisse, 01 oktober 2012
Beste judoka’s en geachte ouders,
Het nieuwe judoseizoen is alweer in volle gang. Aarts Sport Lisse organiseert ook dit jaar weer
de puntencompetitie judo voor de jeugd. Dit houdt in dat jullie naast de trainingen die jullie
volgen ook mee kunnen doen aan onze interne judocompetitie. Voor deze competitie worden
ook judoka’s van enkele bevriende sportscholen uitgenodigd. We hebben voor dit seizoen acht
zaterdagmiddagen op de agenda gezet waarop jullie wedstrijden kunnen draaien.
Wat is de puntencompetitie?
Iedere judoka vanaf 6 tot en met 15 jaar mag mee doen aan de puntencompetitie. Per
competitieronde draai je ± 3 tot 5 wedstrijdjes tegen leeftijdgenoten. Het is de bedoeling om
samen met de andere judoka’s van Aarts Sport van jongs af aan ervaring op te doen met het
wedstrijdjudo. Het meedoen en het leren, vinden wij dan ook heel belangrijk. De meer ervaren
judoka’s, die bijvoorbeeld de wedstrijdtraining volgen en ook aan wedstrijden buiten de
sportschool meedoen, zullen dit seizoen zwaarder ingedeeld worden om iedereen gelijke kansen
te geven. Maar iedere judoka doet natuurlijk zijn best om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen
en daarmee punten te scoren. De punten die je per ronde haalt, worden op je persoonlijke
scorekaart en op een scorelijst bijgehouden. Voor iedere 100 punten verdien je vervolgens een
mooie vaan of zelfs een oorkonde.
Een aantal judosenioren zal, samen met de hulp van de aanwezige ouders, de wedstrijden
begeleiden als scheidsrechter, tijdwaarnemer of schrijver.
De agenda van de puntencompetitie
Op de volgende zaterdagen nodigen wij jullie graag uit voor de puntencompetitie:
27 oktober 2012
24 november 2012
15 december 2012

12 januari 2013
26 januari 2013
09 februari 2013

02 maart 2013
23 maart 2013

Inschrijven vanaf
: 15.15 uur
Start wedstrijden om
: 15.30 uur
Einde
: ca. 17.00 uur
Locatie
: Aarts Sport Lisse. Vennestraat 1, Lisse. Tel 0252 41 65 18
Kosten
: per keer € 2,00.
Inschrijfgeld nieuwe deelnemers
: eenmalig € 2,00 extra
Embleem puntencompetitie voor op het judopak
: € 4,50
Contact
: aartspuntencompetitie@gmail.com
Newazatoernooi
Alvast voor in de agenda: op zaterdag 06 april 2013 houden ons jaarlijks grondgevechttoernooi.
Details en inschrijving volgen medio februari/maart 2013.

Graag tot ziens bij de puntencompetitie !!!!!!!
Luc Beelen en Nico Hermans

