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2019 REGLEMENT  
BEKER VAN WEST-VLAANDEREN  

MEISJES & JONGENS U13    
 
 
Art.1: DEELNEMERS. 
 
Meisjes en jongens U13 aangesloten (geldige vergunning) bij een West-Vlaamse judoclub. 
 
Art.2: QUOTERING PROVINCIALE TRAINING. 
 
Elke aanwezige op de provinciale training krijgt  1 punt. 
Judoka’s die geselecteerd worden, door de Vlaamse Judofederatie of het Provinciaal Comité West-Vlaanderen, 

voor deelname aan een tornooi dat plaatsvindt op dezelfde dag als de provinciale training krijgen ook een punt. 
 
Art.3: AANGEDUIDE ONTMOETINGEN. 
 
Alle officiële ontmoetingen voor U13 die plaatsvinden in West-Vlaanderen.  De ontmoetingen worden kenbaar 
gemaakt op de provinciale website. https://www.vjf.be/nl/wvl/west-vlaamse-tornooien-2019 
 
Art.4: QUOTERING AANGEDUIDE ONTMOETINGEN. 
 
⚫ Eerste plaats: 7 punten 
⚫ Tweede plaats: 5 punten 
⚫ Derde plaats: 3 punten 
⚫ Vierde en vijfde plaats: 1 punt 
⚫ Wie minstens 1 wedstrijd gewonnen heeft : 3 punten min het aantal verloren wedstrijden. 

 
Art.5: TUSSENTIJDSKLASSEMENT. 
 
De verantwoordelijke aangesteld door het provinciale comité zal er voor zorgen dat het klassement zo vlug als 
mogelijk aangepast en gepubliceerd wordt op de provinciale website: 
http://www.vjf.be en doorklikken naar West-Vlaanderen en beker. 
 
Art.6: EINDKLASSEMENT. 
 
Na alle competities wordt een eindklassement opgemaakt door de reeksverantwoordelijke. 
Het eindklassement wordt gepubliceerd en zal pas officieel zijn twee weken voor de algemene vergadering van de 
provincie. Dit laat ons toe eventuele klachten of fouten na te zien. 
 
In geval van ex aequo tellen de technische punten berekend op volgende manier : Bij winst met waza-ari :-3, bij 
winst met yuko: -5, bij winst met shido of  beslissing: -9. Wie het minst negatieve punten krijgt , wint;  daarna 
telt de aanwezigheid op de provinciale training.  
In alle onvoorziene omstandigheden en ook bij betwisting zal het provinciale comité een beslissing nemen. 
 
Art.7: PRIJZEN. 
 
Meisjes: 1ste, 2de en 3de plaats. 

Jongens: 1ste, 2de en 3de plaats. 
De prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd door het provinciale comité. 
 
 
 
 

https://www.vjf.be/nl/wvl/west-vlaamse-tornooien-2019
http://www.vjf.be/
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2019 REGLEMENT 
SELECTIE INTERPROVINCIALE ONTMOETING 

MEISJES & JONGENS U13 
 
 
Art.1: DEELNEMERS. 
 
Meisjes en jongens aangesloten (geldige vergunning) bij een West-Vlaamse judoclub. 
 
Indien een provinciale ploeg wordt samengesteld, zal de verantwoordelijke, aangeduid door het provinciaal comité, een selectie 
maken. 
 
Jongens: 25 deelnemers; Meisjes: 15 deelnemers. 
 
Bij de jongens worden de eerste twintig van het actuele klassement van de beker van West-Vlaanderen uitgenodigd.  
Daarenboven krijgen vijf judoka’s een wildcard. 
Bij de meisjes worden de eerste twaalf van het actuele klassement van de beker van West-Vlaanderen uitgenodigd.  
Daarenboven krijgen drie judoka’s een wildcard. 
 
Art.2: UITNODIGING GESELECTEERDEN. 
 
De judoka’s die in aanmerking komen worden persoonlijk door het provinciale comité uitgenodigd. 
 
Een selectieaanduiding is een sportieve erkenning als provinciaal talent en resulteert nooit op een aanspraak voor een 
kostenvergoeding. 
Alle te maken kosten verbonden aan een deelname tengevolge van een talentselectie, vallen ten laste van de judoka. 
Uitzonderlijk en wanneer de nodige financiële fondsen beschikbaar zijn, kan het provinciaal comité beslissen een deel van de 
kosten dragen. 
 
Art.3: VERVOER GESELECTEERDEN. 
 
De geselecteerden zullen hierover tijdig worden ingelicht. 
 

SELECTIEREGLEMENT 
TORNOOIEN JUDOTEAM WEST-VLAANDEREN 

  MEISJES  &  JONGENS U13 
 
 
Art.1: DEELNEMERS. 
 
Indien een provinciaal judoteam wordt samengesteld voor een deelname aan een tornooi zal de verantwoordelijke, aangeduid 
door het provinciaal comité, een selectie maken. 
 
Art.2: UITNODIGING GESELECTEERDEN. 
 
De judoka’s die in aanmerking komen worden persoonlijk door het provinciale comité uitgenodigd. 
Een selectieaanduiding is een sportieve erkenning als provinciaal talent en resulteert nooit op een aanspraak voor een 
kostenvergoeding. 
Alle te maken kosten verbonden aan een deelname tengevolge van een talentselectie, vallen ten laste van de judoka. 
Uitzonderlijk en wanneer de nodige financiële fondsen beschikbaar zijn, kan het provinciaal comité beslissen een deel van de 
kosten dragen. 
 
Art.3: VERVOER GESELECTEERDEN. 
 
De geselecteerden zullen hierover tijdig worden ingelicht. 


