RANDORI COMPETITIE
IKIGAI
sportschool.ikigai
@gmail.com

Tel. 06-19902812

Beste leden, ouders, verzorgers,
Ter bevordering van het judo start dit seizoen op elke locatie eenmaal de
randori competitie. Randori kun je omschrijven als ‚wanorde’ of ‚vrij’.
De kinderen oefenen in een soort van spel of gevecht hun judotechnieken
en kunnen daarmee een beloning verdienen in de vorm van punten.
Meld je aan* via de website (wedstrijden/randori/aanmelden):
1. zondag 29 september 09:30-11:00 uur 4HK | Etten-Leur
2. woensdag 16 oktober
16:15-17:45 uur Kameleon | Bergen op Zoom
3. maandag 30 december 17:30-19:00 uur Klimroos | Roosendaal
4. vrijdag 28 februari
16:00-17:30 uur Vleer | Etten-Leur
5. zondag 26 april
09:30-11:00 uur Gageldonk | Bergen op Zoom
* Simpel > Vul je naam in & vink de data aan die je mee gaat doen > verzenden.

Bij de hieronder genoemde puntenaantallen krijgen zij een randori badge
voor op je judopak of een medaille en uiteindelijk een beker. Daarna zijn
ze klaar voor het grotere werk. Het is zeer laagdrempelig en vooral ook
leuk. Op elke leslocatie vindt de randori een keer plaats. Het duurt
bovendien steeds maar ongeveer anderhalf uur, waardoor er genoeg tijd is
voor andere leuke en belangrijke dingen.
Beloning:
50 punten
100 punten
150 punten
200 punten
250 punten
300 punten
350 punten
400 punten
450 punten
500 punten

Scores:
Aanwezig
Verlies
Gelijk
Winst

Gele badge
Oranje badge
Groene badge
Blauwe badge
Bruine badge
Zwarte badge
Bronzen medaille
Zilveren medaille
Gouden medaille
Beker

3
1
2
5

punten
punt
punten
punten

RUGEMBLEEM
Heb jij laatst het WK gezien? En wie is jouw favoriete judoka? Alle toppers
dragen een rugemleem op hun judopak. Dat is makkelijk, omdat je dan
altijd weet welk judopak van jou is. Bij sommige wedstrijden is het zelfs
verplicht. Anderen vinden het gewoon cool om er uit te zien als hun
favoriete held.
Aangesloten bij
Judo Bond Nederland
nummer: D6TC389

Bij sportschool IKIGAi kun je nu ook een rugembleem bestellen.
Doe dit via de website: sportschool-ikigai.nl/wedstrijden/rugembleem
Zo’n rugembleem kost € 5,00/stuk. Betalen doe je via de webshop.
Bestel vóór 28 september a.s.; Daarna lopen de kosten hoog op in
verband met de verzendkosten tot circa € 35,00/stuk. Rond eind augustus
2020 vindt de volgende bestelling plaats, beslis daarom snel.

Bergen op Zoom
Etten-Leur
Roosendaal

www.sportschool-ikigai.nl
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