
 
PROVINCIAAL JEUGDKAMPIOENSCHAP 2023 

Vlaams Brabant 
 

Contactgegevens verantwoordelijke PC Ego Sijmens : 0476/28.40.02 
  

 

Datum : ZATERDAG 4 februari 2023 
Plaats: Sporthal Don Bosco 
              Bosstraat,74 te 1702 Groot-Bijgaarden 

Inrichter: PC Vlaams-Brabant + JC Dilbeek 

  

Leeftijds- & Gewichts-categorieën en weegtijden 
Weging dames :  

❑ U15, U18 en U21 : 08u30 tot 09u00 
Weging heren : 

❑ U15 : 09u00 tot 09u30 
❑ U18 : 10u30 tot 11u00 
❑ U21 : 11u30 tot 12u00 

  

Aanvang wedstrijden : 09u30 

  

Deelnemingsvoorwaarden : 

❑ Dames en Heren : houder zijn van MINSTENS de 3de Kyu-graad geregistreerd in VJF ledenbestand 
❑ Belgische nationaliteit of geldige verblijfsvergunning in Belgie.  Identiteitsbewijs Belgisch Rijksregister ef Vreemdelingenregister (eID 

A, B, C, D, E, E+, F, F+ of H) voorleggen. 
❑ Geldige vergunning JV, 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 aanbevolen voor het Provinciaal kampioenschap. Bij het Vlaams- en Belgisch kampioenschap is dit verplich 

❑ .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 

 

Duur der kampen:     U15 = 3minuten U18 = 4minuten U21 = 4minuten 
Wedstrijdreglement :  Wedstrijdreglement en Sportcode van JV 

 

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 3 per categorie voor Vlaamse kampioenschappen. 

 

Inschrijvingen: 

❑ ENKEL VIA ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM OP DE WEBSITE van het PC Vlaams-Brabant uiterlijk op dinsdag 30 januari 2023 
❑ 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! 

Inschrijvingsrecht: 

❑ 15,00 € (Euro) per judoka via ledenbeheer (bij inschrijving op website) 
 
 

 
 

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

  

http://www.vjf.be/nl/federatie/beleid/reglementen/wedstrijdreglementen

