DATUM
LOCATIE
INRICHTING

Zondag 3 februari 2019
SportingGenk Park, Emiel Van Dorenlaan 144, B-3600 Genk
Provinciaal Comité Limburg i.s.m. JEM Genk

LEEFTIJDS - & GEWICHTSCATEGORIEN / WEEGTIJDEN
Weging dames
U15 (°2005-2006)
U18 (°2002-2003-2004)
U21 (°1999-2000-2001)
Aanvang wedstrijden

-32/-36/-40/-44/-48/-52/ -57/-63/+63 kg
-40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 kg
-44/-48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 kg

09:00 - 09.30
11:00 - 11:30
12:30 - 13:00
Vanaf 10:00

Weging heren
U15 (°2005-2006)
U18 (°2002-2003-2004)
U21 (°1999-2000-2001)
Aanvang wedstrijden

-34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66 kg
-42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90 kg
-55/-60/-66/-73/-81/-90/ -100/+100 kg

09:00 - 09.30
11:00 - 11:30
12:30 - 13:00
Vanaf 10:00

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
•
•
•
•
•

•

Houder zijn van minstens de 3de Kyu-graad in VJF ledenbestand (voor zowel dames als heren).
Geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen bij aanmelding (Belgisch of niet-Belgisch).
Geldige vergunning VJF met een aansluiting bij een Limburgse 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.
Blauwe judogi is niet verplicht bij de jeugdkampioenschappen.

WEDSTRIJDFORMULE
•
•
•
•
•
•

Wedstrijden in poulevorm bij minder dan 6 deelnemers per gewichtscategorie.
Wedstrijden in reeksen met dubbele herkansing vanaf 6 deelnemers per gewichtscategorie.
Iedereen kampt in eigen gewichtscategorie.
Aantal wedstrijdmatten : 3
Wedstrijdduur : U15 : 3 minuten / U18 : 4 minuten / U21 : 4 minuten
Wedstrijdreglement te raadplegen op http://www.vjf.be/nl/federatie/beleid/reglementen/wedstrijdreglementen

PRIJZEN
•
•
•

•

Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen.
Titel van provinciaal kampioen voor de winnaar in elke gewichtscategorie.
Rechtstreekse selectie en registratie van top per categorie voor Vlaamse Kampioenschappen 2018.
Tijdens de prijsuitreiking zijn de judoka’s enkel in witte judogi toegelaten op het podium.
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INSCHRIJVINGEN
•
•
•

Inschrijvingen uiterlijk op vrijdag 25 januari 2018.
Inschrijvingen enkel via het online inschrijvingssysteem op de website van VJF / Provincie Limburg. Deze inschrijving
dient te gebeuren door de hoofdtrainer, clubtrainer, voorzitter, secretaris of penningmeester van de club.
Inschrijvingen via andere wegen (e.g. post, telefonisch, fax, email, etc.) worden niet aanvaard.
Deelnemingsvoorwaarden dienen op de wedstrijddag voldaan te zijn.

GRATIS RUGEMBLEEM
•

Wie een GRATIS KBJB-naamembleem wenst, moet dit in het inschrijvingsformulier opgeven op uiterlijk 12 december 2018.

INSCHRIJVINGSRECHT
•

€ 15,00 per judoka op rekening BE26 7795 9003 1129 van het Provinciaal Comité Limburg met als mededeling
“PK JEUGD 2019 – Aantal judoka’s – Clubnummer en naam van de club”.

•
•

Storting dient uiterlijk vóór 25 januari 2018 te gebeuren door de clubverantwoordelijke.
Administratiekosten kunnen worden aangerekend bij laattijdige betaling.

TOEGANG MET VRIJKAARTEN
•

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

CONTACT
Secretariaat
Provinciaal Comité Limburg
Vossenpad 8
B-3670 Meeuwen-Gruitrode
GSM
EMAIL
REKN

+32 495 50 37 04
Limburg@vjf.be
BE26 7795 9003 1129
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