
 
 

Kampioenschappen Jayra Sport 
 

 
Op zaterdag 25 juni organiseert Jayra Sport kampioenschappen. 

Locatie: Adamshofstraat 33. Op deze dag vervallen de reguliere lessen op beide locaties. 
 

De organisatie zal trachten om de deelnemers zoveel mogelijk in te delen op gewicht en leeftijd. 
Hieronder een korte uitleg met betrekking tot de wedstrijd en de reglementen. 

 
Wedstrijdpunten 
[ Wazari    : halve punt   
[ 2x Wazari = Ippon   : volle punt (wedstrijd afgelopen) 
[ Ippon    : volle punt (wedstrijd afgelopen) 
[ Hikiwake    : gelijkspel (scheidrechter beslist) 
[ Chui    : strafpunt 

 
 
Goed om te weten: 
[ De scheidsrechter kan een wedstrijd staken als hij/zij het niet meer verantwoord vindt om verder 

te gaan. 
[ De beslissing van de scheidsrechter is bindend. 
[ Zorg voor schone handen en voeten. (korte nagels) – schoon Karate Gi (karatepak); 
[ Geen kleding(t-shirt) onder een karatepak, behalve bij de dames; 
[ Geen sieraden o.i.d. en de haren van de dames in een staartje; 
[ Goed humeur, sportiviteit en veel plezier; 
[ Hou er rekening mee, dat de wedstrijden enigszins kunnen uitlopen; 
[ Sta gereed 10 minuten voor start, eerder mag natuurlijk altijd. 
[ Wij raden aan om direct te verschijnen in judopak / karatepak / krav maga of kickboksoutfit 

 
Let op: late aanmeldingen kunnen niet meer opgenomen worden in het wedstrijdschema! 

Aanvang / Tijdstip kampioenschappen worden t.z.t. bekend gemaakt via onze  
Jayra Sport App / agenda en website agenda. 

 
Tijden worden uiterlijk 12 juni bekend gemaakt.  

 
 

Wij wensen u allen veel plezier. Iedereen is van harte welkom. 
 
 
"…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Kosten clubkampioenschappen €15  

a.u.b. in enveloppe aanleveren met naam en sport deelnemer(ster) 
 

Inleveren uiterlijk:  04 juni  
 

         
 
Voor- en achternaam : …………………………………………………………………………… 
 
Welke dag en tijdstip wordt normaliter gesport? : ………………………………………………………. 
 
Sportdeelname  : Judo   /    Karate    /    Krav Maga   /   Kickboksen 
 
Kleur band / Level : ……………………………………………………………………………. 
 
Leeftijd   : ……………………………………………………………………………. 
 
Gewicht  : ……… kg (bij twijfel zullen we even nawegen) 
 


