
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AANSLUITEND MASTERCLASS met een gerenommeerd topjudoka (18-20h) 
4002 JC Gent-Drongen - 4008 JC Zwijnaarde - 4015 JC Bourgoyen Gent - 4021 JC Yusei Gachi Oostakker  

Datum: ZATERDAG 27 April 2019 

Plaats: Topsporthal Vlaanderen – Zuiderlaan 14 te 9000 GENT 
Inrichter:	

Gents Judoplatform 
marnix@judogent.be 

http://gentsjudoplatform.be/ 
  
Weging meisjes :  
U21+: -44/-48/-52/-57/-63/-70/-78/+78Kg van 09u00 tot 09u30 
U18: -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70Kg van 10u30 tot 11u00 
U15: -32/-36/-40/-44/-48Kg/-52/ -57/-63/+63Kg van 12u00 tot 12u30 
Weging jongens : 
U21+: -55/-60/-66/-73/-81/-90/ -100/+100Kg van 9u tot 09u30 
U18: -42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90Kg van 10u30 tot 11u00 
U15: -34/-38/-42/-46/-50/-60/-66/+66Kg van 12u00 tot 12u30 
 
  
Aanvang wedstrijden meisjes U21+ : vanaf 10u00 (U18 en U15 aansluitend) 
Aanvang wedstrijden jongens U21+ : vanaf 10u00 (U18 en U15 aansluitend) 
  
Deelnemingsvoorwaarden : 
q Dames en Heren : houder zijn van MINSTENS de 3de Kyu-graad 
q Identiteitskaart voorleggen 
q Geldige vergunning, erkend door de IJF 

  
Leeftijds- & Gewichts-categorieën : 
q Meisjes U15 jaar : geboren in 2005-2006 : -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63Kg 
q Jongens U15 jaar  : geboren in 2005-2006 : -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66Kg 
q Meisjes U18 jaar  : geboren in 2002-2003-2004 : -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70Kg 
q JongensU18 jaar : geboren in 2002-2003-2004: -42/-46/50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90Kg 
q Meisjes U21+ jaar  : geboren in 2001 of vroeger : -44/-48/-52/-57/-63/-70/-78/+78Kg 
q Jongens U21+ jaar : geboren in 2001 of vroeger : -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100Kg 
  

Wedstrijdformule : 
q Om te garanderen dat judoka’s minimaal 2 tot 3 keer kunnen kampen werken we  in de 1ste ronde met verschillende poules per 

categorie.  De eerste twee judoka’s van iedere poule gaan door naar een reeks in de 2e ronde met enkele herkansing.  Let op: de 
wedstrijdformule wordt toegepast vanaf 6 judoka’s per gewichtscategorie (indien < 6 judoka’s werken we met 1 poule).   

q Aantal wedstrijdmatten : 5 
q Verwurgingen en klemmen zijn niet toegelaten bij U15 

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

 
Prijzen : 
q Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen 
q Voor de club met de meeste punten zal per leeftijdscategorie (jongens en meisjes samengerekend) een Beker te winnen zijn (1e pl. = 5 

pt – 2e pl. = 3pt. – 3e pl; = 1 pt. In totaal zijn er 3 bekers (U15 / U18 / U21+)  

 

Inschrijvingen : 
q ENKEL VIA ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM OP DE WEBSITE van de Vlaamse Judofederatie evenementen pagina 

(https://events.vjf.be)  uiterlijk op woensdag  24 April 2019 . NIET inschrijven via post of e-mail. Deze worden niet aanvaard ! 

Inschrijvingsrecht : 
q 7,00 € ( Euro ) per judoka op IBAN: BE 62 9731 3257 2661 (Nieuw rekeningnummer!), met als mededeling “Bekers Gent 2018 +club 

+clubnummer” 
q Betaling : storting door de clubverantwoordelijke uiterlijk op vrijdag 26 April  2019 (bewijs meebrengen) 

OPGELET : Niet tijdige betaling = 10 € ter plaatse 
Vrijkaarten : Vrijkaarten VJF zijn niet geldig. 

 

 


