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Reglement JEUGDTROFEE 2023 Oost-Vlaanderen 

U13 – U15 – U18 – U21 

 

Art.1: DEELNEMERS 
Dames & Heren aangesloten (geldige vergunning) bij een Oost-Vlaamse judoclub. 

 

Art.2: QUOTERING trainingen  
- Punten worden gegeven via aanwezigheidslijsten, aanwezigheid op VOLLEDIGE 

training/stage. 
- Niet op aanwezigheidslijst = geen punten! 
- Elke aanwezige op de PROVINCIALE TRAINING U13 te Lokeren krijgt een punt.  
- Aan U15 worden géén punten toegekend op provinciale trainingen. 
- Elke aanwezige U13 of U15 op het EAST-FLANDERS JUDOCAMP krijgt 2 punten. 

 

Art.3 : AANGEDUIDE ONTMOETINGEN 
Zie programma’s per leeftijdsgroep 

 

Art.4 : QUOTERING AANGEDUIDE ONTMOETINGEN 
Zie puntentabel  

 

Art.5 : TUSSENTIJDSKLASSEMENT 
Van zodra de poulebladen/wedstrijdbladen op JV beschikbaar zijn worden de punten 
verwerkt.  
Er wordt twee keer per jaar een tussenstand gepubliceerd. 

 

Art.6 : EINDKLASSEMENT 
- Het eindklassement wordt opgesteld door de jeugdcoördinator van Oost-

Vlaanderen. 
- In geval van ex aequo : 

U13: Er wordt prioriteit gegeven aan de judoka die de meeste punten behaalde op 
de provinciale ontmoeting, daarna aan deze met de meeste aanwezigheden op de 
provinciale trainingen. 
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U15-U18-U21: Er wordt prioriteit gegeven aan de judoka die de meeste punten 
haalde op de Nationale, Regionale en Provinciale kampioenschappen. 

- In alle onvoorziene omstandigheden en ook bij betwisting zal het provinciaal 
comité een beslissing nemen. 

 

Art.7 : PRIJZEN 
- Dames : 1ste, 2de en 3de plaats. 
- Heren : 1ste, 2de en 3de plaats. 
- De prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd door het provinciaal comité. 

 

 

 

 

 

 

Art.1 : DEELNEMERS 

- U13 ( meisjes & jongens ) aangesloten ( geldige vergunning ) bij een Oost-
Vlaamse judoclub. 

o U13 jongens : 25 deelnemers. 

o U13 meisjes : 15 deelnemers. 
- Selectie = door de jeugdcoördinator volgens de jeugdtrofee. 
- In alle onvoorziene omstandigheden en ook bij betwisting zal het provinciaal 

comité een beslissing nemen. 
 

Art.2 : UITNODIGING GESELECTEERDEN 
 

De uitnodigingen voor de judoka’s U13 die in aanmerking komen worden door het 
provinciaal comité naar de club en de judoka’s verstuurd. 

De selectie wordt op voorhand gepubliceerd op de website . 

Bevestiging van deelname gebeurt enkel en alleen door de clubsecretaris. 

 

 

 

 

SELECTIEREGLEMENT 

JUDOTEAM OOST-VLAANDEREN U13 

MEISJES & JONGENS 
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Art.1 : DEELNEMERS 
Selectie door jeugdcoördinator, in overleg met provinciale trainers 

De judoka’s welke in aanmerking komen om opgesteld te worden in de provinciale ploeg, 
worden steeds uitgenodigd op basis van de resultaten van de kampioenschappen en 
de daar gekende gewichtsklasse. 

Het zijn de provinciale trainers die de selectie zullen doen. In alle onvoorziene 
omstandigheden en ook bij betwisting zal het provinciaal comité een beslissing nemen 

Art.2 : UITNODIGING GESELECTEERDEN 
De uitnodigingen voor de judoka’s U15 die in aanmerking komen worden door het 
provinciaal comité naar de club en de judoka’s verstuurd. 

De selectie wordt op voorhand gepubliceerd op de website.  

Bevestiging van deelname gebeurt door de clubsecretaris. 
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De judoka’s welke in aanmerking komen om opgesteld te worden in de provinciale ploeg, 
worden steeds uitgenodigd op basis van de resultaten van de kampioenschappen en 
de daar gekende gewichtsklasse. 

Het zijn de provinciale trainers die de selectie zullen doen. In alle onvoorziene 
omstandigheden en ook bij betwisting zal het provinciaal comité een beslissing nemen 

Art.2 : UITNODIGING GESELECTEERDEN 
De uitnodigingen voor de judoka’s U18 die in aanmerking komen worden door het 
provinciaal comité naar de club en de judoka’s verstuurd. 

De selectie wordt op voorhand gepubliceerd op de website . 

Bevestiging van deelname gebeurt enkel en alleen door de clubsecretaris. 

 

SELECTIEREGLEMENT 

JUDOTEAM OOST-VLAANDEREN U15 

MEISJES & JONGENS 

SELECTIEREGLEMENT 

JUDOTEAM OOST-VLAANDEREN U18 

MEISJES & JONGENS 


