VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen
REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2019
1. Doel.
De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.
Door een individuele rangschikking, zowel bij de meisjes als bij de jongens, de judoka van elke
jeugdcategorie die het regelmatigst presteert, aan te duiden.
De club bepalen, die in het eindklassement de meeste punten behaalde, dit met hun best geplaatste
judoka's en volgens een quotering die ook voor kleinere clubs gunstig kan zijn.
Er wordt rekening gehouden met de in één kalenderjaar behaalde uitslagen, in een aantal, door het
P.C. aan te duiden, competities. Ook deelnames aan de provinciale trainingen U13/U18/U21 en de
Talententrainingen VJF U15 in de Zandhoven leveren punten op in het klassement.

2. Deelnemers.
De “JeugdTrofee Provincie Antwerpen” staat open voor:
MINIEMEN U13 JONGENS en MEISJES.
CADETTEN U15 JONGENS en MEISJES.
BELOFTEN U18 JONGENS en MEISJES.
JUNIOREN U21 JONGENS en MEISJES.
De “Jeugdtrofee Miniemen U13 Provincie Antwerpen” en de “Trofee van Antwerpen voor
MiniemenU13” is enkel bedoeld voor miniemen U13 van clubs uit de provincie Antwerpen.
De “Jeugdtrofee Cadetten U15 Provincie Antwerpen en de “Trofee van Antwerpen voor
Cadetten U15” is enkel bedoeld voor Cadetten U15 van clubs uit de provincie Antwerpen.
De “Jeugdtrofee Belofte U18 Provincie Antwerpen” en de “Trofee van Antwerpen voor
Belofte U18” is enkel bedoeld voor Beloften U18 van clubs uit de provincie Antwerpen.
De “Jeugdtrofee Junior U21 Provincie Antwerpen” en de “Trofee van Antwerpen voor
Junior U21” is enkel bedoeld voor Junioren U21 van clubs uit de provincie Antwerpen.
Op elke competitie afzonderlijk mogen deelnemers uit andere provincies of landen komen. Echter
de rangschikking voor de Jeugdtrofee is enkel voorbehouden voor de judoka's van clubs van de
Provincie Antwerpen.
Zij moeten in regel zijn met hun vergunning en de toelating van de ouders hebben.
Zij moeten tijdig ingeschreven zijn door hun club en op de voorziene uren aanwezig zijn.
Zij hoeven niet steeds in dezelfde gewichtscategorie te kampen.
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3. Competities tellend voor de Jeugdtrofee Provincie Antwerpen. (JPA)
In totaal

8 competities voor U13 en

Miniemen U13
Trofee van Antwerpen
Ontmoeting Herenthout
Bekers der Kempen
Prijs Noorderkempen
Beker van Vordensteyn
Mini Pot van Olen
Beker van Oud-Turnhout
ITA4KIDS Merksem

9 voor U15-U18 en 8 voor de U21

U15 / U18 / U21
Trofee van Antwerpen U15/U18/U21
Provinciaal Kampioenschap U15/U18/U21
Regionaal Kampioenschap U15/U18/U21
Antwerp Open U18 / U18+ (U21)
Bekers der Kempen U15/U18/U21
Prijs Noorderkempen U15/U18
Pot van Olen U15/U18/U21
Provinciaal Kampioenschap U18+ ( U21)
Tornooi Zwijndrecht U17 (U15)
Beker van Oud-Turnhout U15/U18/U21
Ippon Trophy Antwerp U15/U18

Men is verplicht aan wedstrijden tellend voor de Jeugdtrofee Provincie Antwerpen deel te nemen,
of een door het PCA gelijkgesteld toernooi, om in de rangschikking te worden opgenomen.
Volgend systeem wordt toegepast :
Voor Miniemen U13:
Gelden alle behaalde uitslagen.
Dus puntentotaal uit de 8 uitslagen.
Voor U15 / U18 / U21 :
Gelden alle behaalde uitslagen.
Dus puntentotaal uit de 9 uitslagen voor U15/U18 en 8 uitslagen voor de U21
Indien een organisator de poule bladen niet binnen de 30 dagen heeft bezorgd aan het
secretariaat of desbetreffende persoon, zal het PCA geen punten toekennen van die wedstrijd aan
de jeugdbeker.

Bemerking bij organisatie tornooien:
Aantal matten:
- alleen deelnemers uit de provincie, minimum 3 matten
- ook voor deelnemers uit andere provincies, minimum 3 matten
- met internationale deelnemers, minimum 3 matten
Nochtans kan het aantal matten beperkt zijn in verhouding tot het aantal judoka’s en dit indien
er minder inschrijvingen zijn dan verwacht.
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4. Quotering.
A. Jeugdtrofee individueel:
1ste plaats
2de plaats
3de plaats
deelname zonder ereplaats
i.g.v.slechts 1 deelnemer
i.g.v.slechts 2 deelnemers

5 punten
3 punten
2 punten
1 punt
3 punten
4 punten voor de winnaar
2 punten voor de verliezer

Voor de U15 / U18 / U21 gelden :
Elke overwinning levert 1 extra punt op. Enkel zijn er punten te behalen bij deelname in eigen
leeftijdscategorie met uitzondering voor de U21.
Punten ( podiumplaats ) behaalt op tornooien waar 20% buitenlanders aanwezig zijn tellen dubbel.
Deelname zonder ereplaats blijft altijd 1 punt dus niet dubbel.
Tot en met 5 deelnemers wordt er gekampt in poule en is er slechts 1 derde plaats.
Vanaf 6 deelnemers en meer, gewone competitie door uitschakeling.
Judoka’s die deelnemen aan selectie wedstrijden voor de VJF, en dus niet in staat zijn aanwezig te
zijn op de aangeduide wedstrijden PCA, ook voor de topsportschool, in het buitenland, kunnen hun
resultaat laten meetellen mits podium (5 punten), en 1 punt extra voor elke overwinning uitslag te
melden aan het Provinciaal Comité Antwerpen. Ook mits melding, zal hun deelname 2 punten
opleveren zoals voor deelname zonder ereplaats. ( indien zij zowel in hetzelfde weekend aan beide
wedstrijden deelnemen zal het beste resultaat in aanmerking komen )
Extra punten zijn te verdienen door deelname aan de provinciale trainingen van 2019:
Voor U13 :
1 punt per provinciale training ( met een max. van 8 punten )
Sluiting periode = in de week voor de laatste wedstrijd ( ITA4KIDS eind november )

Voor U15 / U18 / U21 :
0,5 punt per provinciale training / talententraining U15 VJF in Zandhoven
( met een max van 8 punten )
Sluiting periode = in de week voor de laatste wedstrijd ( Thibaut Van Roeyen eind oktober )

B. Trofee per club:
Optelling van de punten (ook de extra verdiende punten) van de vier best geplaatste judoka’s bij de
Miniemen U13, de drie best geplaatste judoka’s bij de Cadetten U15 en Beloften U18 en Junioren
U21.
Bij transfers zullen de punten behaald door een getransfereerde judoka ( enkel bij transfers in de
Provincie Antwerpen ) toegekend worden aan de oude club, en dit voor de duur van de aan gang
zijnde Jeugdtrofee.

Secretariaat: Grensstraat 20, 2250 Olen
Gsm:0472 41 55 65 / Tel: 014 21 64 68, e-mail: Antwerpen@vjf.be

3/7

Reglement Jeugdtrofee Provincie Antwerpen 2019

5. Prijzen.
De prijzen worden uitgereikt na de "Beker van Oud-Turnhout" (laatste wedstrijd), op de
Provinciale Kampioenschappen Jeugd 2020
De gevierden zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van plaats, datum en uur van uitreiking
bekers en trofeeën.

A. Jeugdtrofee individueel:
ste

Voor de 1 , 2de en 3de plaatsen in elke categorie, zowel bij de meisjes als de jongens, worden
volgende prijzen voorzien:
Voor Miniemen U13:
Een beker met vermelding behaalde plaats
Bij gedeelde plaatsen wordt een zelfde beker voorzien, doch vervalt de volgende plaats. vb. twee
1ste, wordt 2 maal een 1ste en 3de plaats
Voor U15 / U18 / U21 :
Een beker met vermelding behaalde plaats
Bij gedeelde plaatsen wordt een zelfde beker voorzien, doch vervalt de volgende plaats. vb. twee
1ste, wordt 2 maal een 1ste en 3de plaats.

B. Trofee per club:
Een eindstand in elke leeftijdscategorie per club wordt gemaakt en verdeeld er worden enkel een
trofee voorzien voor de eerste plaats.
Het systeem van de telling is :
Bij U13:
Bij U15:
Bij U18:
Bij U21:

telkens de optelling van de punten van de beste 4 gerangschikte
van elke club.
telkens de optelling van de punten van de beste 3 gerangschikte
van elke club.
telkens de optelling van de punten van de beste 3 gerangschikte
van elke club.
telkens de optelling van de punten van de beste 3 gerangschikte
van elke club.

Een hoofdtrofee wordt wel voorzien voor de 1ste,2de en 3de plaats in de rangschikking bij optelling
van de punten uit de 4 categorieën samen.
In geval van gelijke stand, zijn de uitslagen van de laatste wedstrijd doorslaggevend.
Voor deze plaatsen worden bekers voorzien, bij gedeelde plaatsen wordt een zelfde beker voorzien,
doch vervalt de volgende plaats. vb. twee 1ste, wordt 2 maal een 1ste en 3de plaats

C. Trofee per wedstrijd:
De prijzen voor elk tornooi afzonderlijk, meestal medailles of plaketten, worden na elke competitie
uitgereikt door de organisatie zelf.

Secretariaat: Grensstraat 20, 2250 Olen
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6. Administratie:
Alle judoka's worden in een lijst per categorie opgenomen en dit bij aanvang van de eerste
wedstrijd. Na elke competitie worden de behaalde punten bijgevoegd.
De lijsten met de tussenstanden liggen op het secretariaat van het Provinciaal Comité Antwerpen.
Ze worden ook telkens op de website getoond.
In alle onvoorziene gevallen zal het Provinciaal Comité Antwerpen een beslissing nemen.

7. Voorwaarden Organisatie en Prijzen:
Het Provinciaal Comité Antwerpen staat in voor de organisatie van de eerste competitie van de
“Jeugdtrofee van Antwerpen”.
De inrichtende club van deze “Jeugdtrofee van Antwerpen” ontvangt hiervoor € 500, van het
Provinciaal Comité Antwerpen. De kosten voor het inrichten en het aanschaffen van de medailles is
ten laste van de organiserende club. Het Provinciaal Comité Antwerpen verstuurt de uitnodigingen
voor deze “Jeugdtrofee van Antwerpen”.
Het Provinciaal Comité Antwerpen staat ook in voor de bekers,en de hoofdtrofeeën voor de 1ste, 2de
en 3de plaatsen in de eindrangschikking na de laatste wedstrijd.

8. Leeftijd en gewichtscategorieën 2019
Volgens de VJF reglementen
Selectie voorwaarden:
A. Miniemen interprovinciaal kampioenschap:
Enkel 40 miniemen mogen deelnemen
→ De eerste 20 jongens volgens de rangschikking Jeugdbeker
→ De eerste 12 meisjes volgens de rangschikking Jeugdbeker
Indien meerdere met gelijke stand, gelden de volgende criteria:
- deelname provinciale trainingen miniemen
- uitslagen van de laatste wedstrijden zijn doorslaggevend
- aantal 1e plaatsen
- aantal 2de plaatsen
5 jongens en 3 meisjes worden geselecteerd met inspraak van het PCA en de jeugdcoaches
Enkele geselecteerde judoka’s worden automatisch aangeduid als reserve en zullen, indien
nodig opgeroepen worden bij afwezigheid van een geselecteerde.
In alle onvoorziene gevallen zal het PCA een beslissing nemen.

B. U15 / U18 interprovinciaal ploegentornooi:
Een ploeg meisjes en een ploeg jongens volgens gewichtsklasse van toepassing
→ Met Max. 2 deelnemers per gewicht
Selectie gebeurt:
Secretariaat: Grensstraat 20, 2250 Olen
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1. Op basis van de klassering in de Jeugdbeker 2019
2. Deelname aan de Provinciale trainingen U15
3. Prestaties op Vlaamse en Belgische kampioenschappen, als ook op sterk bezette
binnenlandse en buitenlandse tornooien in het voorjaar. Deze tornooien worden door het
PCA bepaald, mede in het kader van het jeugddoorstroming programma.
→ alle jaren vast te leggen, zie kalender van dat jaar
Van deze uitslagen wordt een matrix opgesteld en gekeken naar de resultaten met als
prioriteit:
1. aantal 1ste plaatsen
2. aantal 2de plaatsen
3. aantal 3de plaatsen
4. bij gelijke stand wordt aan de winnaar van de onderlinge confrontaties
voorrang gegeven.
In alle onvoorziene gevallen zal het PCA een beslissing nemen.

C. Selectie melding
De lijst van de geselecteerde judoka’s wordt op de website geplaatst, 4 weken voor de officiële
inschrijving bij Vlaamse Judofederatie. Zij melden hun deelname binnen de 2 weken, anders
wordt er geacht dat zij niet deelnemen en kunnen de reservejudoka’s telefonisch worden
opgeroepen.
De judoka wordt wel geacht om haar/zijn selectie bekend te maken aan haar/zijn trainer/coach.
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Trainers, Coachen en Begeleiders
A. Provinciale trainingen
Trainingen staan open voor alle judoka’s uit de provincie Antwerpen, ook judoka’s van buiten de
provincie kunnen hier aan deelnemen. Er wordt training voorzien voor 3 leeftijdsgroepen.
Deze trainingen gaan door in Zandhoven.
Groep U13:
1 maal per maand op een zaterdag van 10.00u tot 12.00u o.l.v. Jeugdtrainers, behalve de
maand juli
Groep U15:
Er is een ( randori ) training, 1 maal per maand, op de 3e dinsdag van de maand
behalve de maand juli. ( 19.30u tot 21.00u )
Beloften U18 / Junioren U21:
Er is een avondtraining, 1 maal per maand, op de 2e dinsdag van de maand
behalve de maand juli. ( 19.30u tot 21.30u )

B.Interprovinciaal miniemen ontmoeting:
Alle judoka’s nemen deel onder begeleiding van hun eigen coach.
Begeleiders van het Provinciaal Comité volgen de resultaten van de poules op en voorzien steeds
dat er een coach per mat aanwezig is voor iedere Antwerpse judoka, waarvan zijn/haar coach niet
ter plekke is. Provinciale jeugdtrainers zijn ook aanwezig.

C. Cadetten interprovinciaal ploegentornooi:
De provinciale jeugdtrainers nemen het coachen van de ploeg op zich. Het Provinciaal Comité
Antwerpen selecteert de judoka’s in samenspraak met de provinciale trainers. De coaches van de
judoka’s kunnen een ondersteunende rol spelen voor hun judoka.

D. Beloften interprovinciaal ploegentornooi:
De provinciale jeugdtrainers nemen het coachen van de ploeg op zich. Het Provinciaal Comité
Antwerpen selecteert de judoka’s in samenspraak met de provinciale trainers. De coaches van de
judoka’s kunnen een ondersteunende rol spelen voor hun judoka.
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