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2019 REGLEMENT 
BEKER VAN WEST-VLAANDEREN 

 MEISJES & JONGENS U15, U18, U21 
 
Art.1: DEELNEMERS. 
 
Meisjes en jongens U15, U18, U21  aangesloten (geldige vergunning) bij een West-Vlaamse judoclub. 
 
Art.2: QUOTERING PROVINCIALE TRAINING (TTU15) . 
 
Elke aanwezige op de provinciale Talent Training U15 krijgt 1 punt (alleen U15). Maximaal 2 punten per maand. 
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 TORNOOIEN. 
 
De aangeduide tornooien staan op de website https://www.vjf.be/nl/wvl/west-vlaamse-tornooien-2019 
 
 
Art.4: QUOTERING AANGEDUIDE TORNOOIEN. 
 

Per gewonnen wedstrijd :  1 punt  (ook bij samengevoegde gewichtsklassen) 
 
Clubtornooien, Tornooien Groen – Blauw, Ne-waza tornooien :  
Resultaat : 1ste = 7 punten, 2de = 5 punten, 3de = 3 punten, andere 1 punt 
Bij samengevoegde gewichtscategorieën telt de behaalde plaats in de gewogen categorie.  
 
Provinciale Kampioenschappen: 
Resultaat zonder gewonnen kampen : 1ste = 10 punten, 2de = 7 punten, 3de = 4 punten.  
Resultaat met gewonnen kampen : 1ste = 12 punten, 2de = 9 punten, 3de = 6 punten,  
andere 1 punt 
 
Let wel: Reeksen: twee 3de plaatsen. Poulesysteem: slechts één 3de plaats 
 
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. 
Eventuele fouten, onduidelijkheden en vragen graag zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke. 
 
Art.6: EINDKLASSEMENT. 
 
Na alle competities wordt een eindklassement opgemaakt door de verantwoordelijke. 
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 wordt prioriteit gegeven aan de judoka die de meeste punten haalde op de 
provinciale kampioenschappen. 
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. 

https://www.vjf.be/nl/wvl/west-vlaamse-tornooien-2019
http://www.vjf.be/
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De prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd door het provinciale comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 Reglement 
 Selectie Provinciale Delegatie 

 
 
 
Art.1: DEELNEMERS. 
 

Meisjes en jongens aangesloten (geldige vergunning) bij een West-Vlaamse judoclub. 
Indien een provinciale delegatie (individueel of per ploeg) wordt samengesteld, zal de verantwoordelijke, 
aangeduid door het provinciaal comité, een selectie maken gebaseerd op de voorlopige rangschikking van de 
beker. 
 
 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 selectie, 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 te dragen. 
 
Art.3: VERVOER GESELECTEERDEN. 
 

De geselecteerden zullen hierover tijdig worden ingelicht. 
 

 
 
 

 


