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Uitnodiging 5e Open Vechtdal Sambo Toernooi 
zaterdag 27 november 2021 - Ommen 

 

Doel: Het op een laagdrempelige manier promoten van de sport Sambo in Nederland 
d.m.v. het organiseren van toernooien en kampioenschappen. 

Organisatie: Budo Promotion Ommen onder auspiciën van de Sambo Bond Nederland en de 
KNKF 

Plaats: Sporthal De Caroussel, Van Reeuwijkstraat 5, 7731 EH Ommen 

Datum: Zaterdag 27 november 2021 

Tijden: Het toernooi start vanaf 13.00 uur. 

De weging is van 11.45-12.30 uur. 

Leeftijds- en gewichtsklassen tijdens dit toernooi: 

Children 

2012-2008 

Cadets 

2007-2005 

Youth 

2004-2003 

Jun.+Sen. 

2002-ouder 

M V M V M V M V 

Worden 

ingedeeld 

a.d.h.v. 

opgaves 

46 41 - - - - 

49 44 - - - - 

53 47 53 47 - - 

58 50 58 50 58 50 

64 54 64 54 64 54 

71 59 71 59 71 59 

79 65 79 65 79 65 

88 72 88 72 88 72 

+88 +72 98 80 98 80 

  +98 +80 +98 +80 

 
Ook A-Samboka’s/Judoka’s zijn van harte welkom. Zij worden ingedeeld op 
basis van de binnengekomen inschrijvingen. 

Indeling: De organisatie houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname in een 
klasse, klassen samen te voegen. Geef het juiste gewicht en geboortejaar 

op! 

Systeem: Poulesysteem 

Matten:  2 sambomatten 

Entree: Afhankelijk van de Corona maatregelen wel of geen publiek.  

Regels: O.a. benen pakken en een eenzijdige pakking zijn wel toegestaan. Arm-

klemmen en beenklemmen zijn toegestaan. Verwurgingen zijn niet 
toegestaan. 

Verdere regels van Sambo staan beschreven op internet op de site van de 
FIAS: www.sambo.sport (in het Engels). 

 

http://www.sambo.sport/
https://sambo.sport/upload/iblock/2af/2af000b7ba87073e29e6d8ef18950941.pdf
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Kleding: Voor Sport-Sambo heb je een rood en blauw sambopak nodig. Een pak bestaat 

uit een jas, korte broek en sambo schoentjes (géén worstelschoenen). 

De jeugd t/m geboortejaar 2008 mogen deelnemen in hun witte judojas met 

korte broek (zonder zakken). Wel dien je dan een rode en blauwe band bij je 
te hebben. Mocht je geen samboschoentjes hebben dan dient er op sokken 
(zonder antislip) deelgenomen te worden. 

I.v.m. hygiëne stelt de organisatie geen sambokleding beschikbaar voor 
uitleen. Bestel je kleding online via www.dutchsamboinnovation.nl. Ook voor 

de jeugd is daar sambokleding te bestellen. 

Inschrijfgeld: € 5,00 per deelnemer voor SBN leden (inschrijven = betalen). 
€ 7,50 per deelnemer voor niet-SBN leden (inschrijven = betalen). 

Het verschuldigde bedrag dient tegelijk met de inschrijving (voor 13 
november 2021) te worden overgemaakt op het rekeningnummer: 

NL90ABNA0416753329 t.n.v. Budo Promotion Ommen te Ommen o.v.v. uw 
clubnaam, toernooi datum en aantal deelnemers. 

Inschrijvingen: Uitsluitend via e-mail tot 13 november 2021 op 

info@budopromotionommen.nl  

Wijzigingen: Wijzigingen in gewicht kunnen alleen vóór donderdag 24 november 2021 

worden doorgegeven via: info@budopromotionommen.nl. 
!! Ompoulen op de dag zelf kost 5 euro !! 

Aansprakelijkheid: De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of overige 

calamiteiten van welke aard dan ook. 

Het kan gebeuren dat het toernooi door strenger wordende maatregelen omtrent het Corona 

virus niet door kan gaan. Mochten wij het toernooi moeten annuleren dan hopen wij op jullie 
begrip. 

Er worden geen deelnemerskaarten verstrekt aan de deelnemers. Graag op tijd met je 

ID/Paspoort/Rijbewijs bij de weging zijn, zodat we vlot kunnen beginnen. 

Wij hopen dat u deze uitdaging aangaat en wensen u allen een prettige reis en veel samboplezier.  

 

Met vriendelijke groet, 
Budo Promotion Ommen 
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