Int. JUDO Tournament Venray
Tournament Update

Version: april 2019

1. Introductie
Met nog een maand te gaan, komt de start van de 45ste editie van ons Internationaal
Judo Toernooi in zicht. Hier onder wat additionele informatie.
2. Judoka data wijzigen
Geregistreerde clubs, kunnen zelf hun judoka data controleren en aanpassen tot 24
mei (een week voor begin van het Toernooi). Ook kunnen namen van toegewezen
judoka’s worden aangepast via: https://www.judovenray.nl/reg2019.
3. Accomodatie
Via ons registratie systeem kunt U nog accommodatie boeken. Alhoewel een aantal
faciliteiten nagenoeg vol zit, zijn er nog beperkt plekken beschikbaar. Kijk voor meer
informatie hier:
https://www.judovenray.nl/toernooi => Faciliteiten => Accommodatie.
4. Betalingen
a. Deelnamekosten en eventuele accommodatiekosten dienen uiterlijk 12 mei 2019
op onze rekening te zijn bijgeschreven.
b. In ons registratie systeem kunt U uw kostenoverzicht raadplegen:
https://www.judovenray.nl/reg2019 => Club details => Mijn Toernooi Factuur
c. Banknr.: NL51 RABO 0132426447 BIC: RABONL2U,
ovv. [Judo Toernooi Venray] en uw team deelnemersnummer.
Bank details: RABO BANK VENRAY, Schouwburgplein 13, 5801 BV Venray,
Nederland.
5. Reservelijst
a. Momenteel bevat de Reservelijst meer dan 150 judoka’s die staan te trappelen om
vrije plaatsen in te nemen.
b. Overtallig plaatsen worden na sluiting betaling (12 mei a.s.) toegewezen aan
deelnemers op de Reservelijst.
c. Betrokken teams ontvangen via e-mail z.s.m. bericht of hun Reservelijst judoka’s
plaatsen toegewezen hebben gekregen.
6. Toernooi programma
a. Het toernooiprogramma wordt 10 dagen voorafgaand aan het Toernooi
gepubliceerd op onze website en per e-mail verstuurd aan de teams.
b. Voor planningsdoeleinde vindt U momenteel weegtijden op onze website. Deze
zijn echter niet bindend!
7. Privacy, publicaties
Tijdens het toernooi worden foto’s genomen en opnamen op video gemaakt; deze
opnamen worden nagenoeg “life” op internet ‘gestreamed’ en daarmee openbaar
gemaakt.
Verder worden toernooi resultaten gepubliceerd. Daarmee wordt informatie over
deelnemers (naam, land, geboortejaar, geslacht, gewicht(categorie), club/team
gepubliceerd, dan wel herleidbaar gemaakt.
De deelnemers en coaches op het toernooi verklaren met hun deelname aan het
toernooi ondubbelzinnig dat zij tegen die openbaarmaking geen bezwaar hebben.
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8. Informatie tools
a. Buiten de informatie op onze website is ook dit jaar weer de JudoCoachApp
beschikbaar voor de coaches van de teams. Login gegevens ontvangen de
coaches bij de check-in op ons Toernooi.
b. Deelnemers, publiek en thuisblijvers kunnen het Toernooi online volgen op:
i. https://www.facebook.com/JudoTournamentVenray/ (Facebook streaming) en
ii. https://www.judovenray.nl/audience
c. Zie ook onze toernooidocumenten op onze website.
9. Annuleren deelname
Informeer ons a.u.b. zo spoedig mogelijk (info@judovenray.nl) als uw club/team
besluit om niet deel te nemen aan ons Toernooi of, met minder dan de toegewezen
plaatsen te participeren.
Hiermee stelt U ons in staat om in een vroeg stadium de vrijgekomen plaatsen toe te
wijzen aan judoka’s op de Reservelijst.
10.Vragen
U vindt een FAQ overzicht op onze website.
Mocht U daar geen antwoord vinden op uw vragen, dan kunt U altijd contact opnemen
met: info@judovenray.nl
Graag zien we U op 1 en 2 juni a.s. op ons Toernooi.
DENK AAN BETALING VAN DE DEELNAME- EN ACCOMMODATIEKOSTEN
VÓÓR 12 MEI A.S.
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