
 

  
PROVINCIAAL JEUGDKAMPIOENSCHAP 2019 

Vlaams Brabant 
 

Contactgegevens verantwoordelijke PC Patrick Minnoy : secretaris.vlaams.brabant@gmail.com 
  

Datum : ZATERDAG 2 februari 2019 
Plaats: sporthal Zavo – Hoogstraat, 3 te 1930 Zaventem Inrichter: PC Vlaams-Brabant + JC Zaventem 

  

Leeftijds- & Gewichts-categorieën en weegtijden 
Weging meisjes :  

❑ U15 (°2005-2006): -32/-36/-40/-44/-48Kg/-52/ -57/-63/+63Kg     08h30 tot 09h00 
❑ U18 (°2002-2003-2004): -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70Kg       10h30 tot 11h00 
❑ U21 (°1999-2000-2001): -44/-48/-52/-57/-63/-70/-78/+78Kg       12h00 tot12h30 

Weging jongens : 

❑ U15 (°2005-2006): -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66Kg                    08h30 tot 09h00 
❑ U18 (°2002-2003-2004): -42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90Kg    10h30 tot 11h00 
❑ U21 (°1999-2000-2001):  -55/-60/-66/-73/-81/-90/ -100/+100Kg           12h00 tot 12h30 

  

Aanvang wedstrijden : 09h30 

  

Deelnemingsvoorwaarden : 

❑ Dames en Heren : houder zijn van MINSTENS de 3de Kyu-graad geregistreerd in VJF ledenbestand 
❑ Identiteitsbewijs voorleggen,  (Belgische en niet-Belgische nationaliteit zijn dus toegelaten) 
❑ Geldige vergunning VJF, aangesloten bij een Vlaams-Brabantse judo club 
❑ Geldig rugembleem 

❑ Het dragen van een naamembleem met eigen naam (en eigen clubnaam indien het een nationaal naamembleem is) op het ruggedeelte 
van de judogi is verplicht. Zowel het nationaal als het internationaal naamembleem zijn toegelaten. 
Voorafgaand aan de weging gebeurt een verplichte judogicontrole voor het naamembleem. 
Blauwe judogi is niet verplicht bij de jeugdkampioenschappen.  

  

Wedstrijdformule : 
❑ Minder dan 6 deelnemers per gewichtscategorie: wedstrijden in poule 
❑ Vanaf 6 deelnemers per gewichtscategorie: wedstrijden in reeks met dubbele herkansing 
❑ Opgelet: iedereen kampt in zijn eigen gewichtscategorie 
❑ # wedstrijdmatten: 3 

 

Duur der kampen:     U15 = 3minuten U18 = 4minuten U21 = 4minuten 
Wedstrijdreglement :  Wedstrijdreglement en Sportcode van de Vlaamse Judofederatie 

 

Prijzen : 

❑ Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen 
❑ Titel van Vlaams-Brabants kampioen voor de winnaar in elke gewichtscategorie 
❑ Tijdens de prijsuitreiking zijn de judoka’s enkel in witte judogi toegelaten op het podium  
❑ Rechtstreekse selectie en registratie top per categorie voor Vlaamse kampioenschappen 2018 (10-11/02/2018 - Tielt) 

 

Inschrijvingen : 

❑ ENKEL VIA ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM OP DE WEBSITE van het PC Vlaams-Brabant  uiterlijk op woensdag 30 januari 2019 
❑ MAG ENKEL GEBEUREN DOOR HOOFDTRAINER, CLUBTRAINER, VOORZITTER, SECRETARIS OF PENNINGMEESTER  
❑ Deelnemingsvoorwaarden dienen op de wedstrijddag voldaan te zijn 
❑ Inschrijvingen via post, email, fax of telefoon worden NIET aanvaard ! 
❑ OPGELET : wie een GRATIS KBJB-naamembleem wenst, moet dit in het inschrijvingsformulier opgeven op uiterlijk 15 december 2018 ! 

Inschrijvingsrecht : 

❑ 15,00 € ( Euro ) per judoka op rekening BE47-7785-9990-8780, met als mededeling “ PK VBR jeugd 2019 + naam club” 
❑ Betaling : storting door de clubverantwoordelijke uiterlijk 2 weken na inschrijving en uiterlijk voor 30 januari 2019 

 
ADMINISTRATIEKOSTEN KUNNEN AANGEREKEND WORDEN VOOR LAATTIJDIGE BETALINGEN 

 

Vrijkaarten : Vrijkaarten zijn geldig, indien aangeboden samen met een geldige vergunning 
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