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1.Inleiding
Ook in 2019 blijft de VJF werken met de ranking U15 en U18.
Onderstaand wordt de regelgeving en selectieprocedure voor 2019
verduidelijkt. Wij hopen op deze manier dat elke judoka weet waar hij/zij
in 2019 aan toe is en alle kansen kan grijpen om zijn/haar carrière een
trapje hoger te brengen.
Enkel judoka’s aangesloten bij de VJF kunnen deelnemen aan de Ranking
VJF.

2. Ranking U15
2.1 Selectieprocedure 2019
De tornooien die voor 2018 opgenomen zijn in deze ranking zijn:
Open Dutch (NL)
Vlaams kampioenschap
Belgisch kampioenschap
Izegem Open
Ippon Trophy Antwerp
Tori Beauvechain (Wal.)
Pot Van Olen
Hainaut Cup (Wal.)

12 & 13/01/2019
10/02/2019
16-17/02/2019
03/03/2019
19/05/2019
20/04/2019
28/09/2019
05/10/2019

Voor Belgische en Vlaamse kampioenschappen dient de judoka zich te
plaatsen via de provinciale kampioenschappen. Voor de overige tornooien
kan men zelf inschrijven.
2.1.1. Selectiecriteria
Om “selecteerbaar” te zijn moet men minimaal bij de eersten in de
gewichtsoverschrijdende ranking geklasseerd staan. Het aantal meisjes en
jongens die geselecteerd worden, is afhankelijk van elk tornooi of stage
afzonderlijk.
De regionale trainer heeft ten allen tijde het recht een wild card toe te
kennen.
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2.1.2. De Puntentelling

U15
Rankingtornooien

Vlaams kampioenschap

Belgisch kampioenschap

deelname 75 ptn
punten
aantal gewonnen
50
aantal verloren
-25
1/2 Finale
25
Finale
25
1e Plaats
100
2e Plaats
60
3e Plaats
40
5e Plaats
20

deelname 100 ptn
punten
aantal gewonnen
50
aantal verloren
-25
1/2 Finale
25
Finale
25
1e Plaats
200
2e Plaats
120
3e Plaats
80
5e Plaats
40

deelname 100 ptn
punten
aantal gewonnen
50
aantal verloren
-25
1/2 Finale
25
Finale
25
1e Plaats
300
2e Plaats
180
3e Plaats
120
5e Plaats
60
7e Plaats
20

Rankingtornooien georganiseerd in Vlaanderen (VJF) werken met
reekshoofden. Dit betekent dat de 4 eersten van elke gewichtsklasse zo
ver mogelijk uit elkaar worden geplaatst in de wedstrijdtabel. Indien één
enkele poule komen de reekshoofden in hun eerste kamp tegenover
elkaar te staan.
Het VK en BK zijn hierop een uitzondering. Loting voor deze
kampioenschappen gebeurt volgens een geijkte procedure.
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3. Ranking U18
3.1. Selectieprocedure 2019
Zoals in 2018 zal deze ranking onafhankelijk verlopen van de internationale
selecties. Met deze ranking hopen wij de atleten die nog (net) naast de
selectiegroep VJF voor uitzending naar internationale tornooien vallen, te
motiveren om in 2019 verder deel te nemen aan kwaliteitsvolle tornooien
en op die manier verder te werken aan hun sportieve ontwikkeling.
3.1.1. Rankingtornooien
De tornooien die voor 2019 opgenomen zijn in deze ranking U18 zijn:
Dutch Open (NL)
Vlaams kampioenschap
Belgisch kampioenschap
Hermee Cup
Ippon Trophy Antwerpen
Int. Toernooi Venray (NL)
Open Van Brabant
Tournoi Label A – Harnes (FR)

12/01/2019
9/02/2019
16-17/02/2019
05/05/2019
19/05/2019
02/06/2019
22/09/2019
11/2019

Voor Belgische en Vlaamse kampioenschappen dient de judoka zich te
plaatsen via de provinciale kampioenschappen.
Voor de overige tornooien kan men zelf inschrijven.
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3.1.2. Puntentelling

U18
Rankingtornooien
deelname 75 ptn
aantal gewonnen
aantal verloren
1/2 Finale
Finale
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
5e Plaats

punten
50
-25
25
25
100
60
40
20

Vlaams kampioenschap

Belgisch kampioenschap

deelname 100 ptn

deelname 100 ptn

punten
aantal gewonnen
aantal verloren
1/2 Finale
Finale
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
5e Plaats

50
-25
25
25
200
120
80
40

aantal gewonnen
aantal verloren
1/2 Finale
Finale
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
5e Plaats
7e Plaats

punten
50
-25
25
25
300
180
120
60
20

Rankingtornooien georganiseerd in Vlaanderen (VJF) werken met
reekshoofden. Dit betekent dat de 4 eersten van elke gewichtsklasse zo
ver mogelijk uit elkaar worden geplaatst in de wedstrijdtabel. Indien één
enkele poule komen de reekshoofden in hun eerste kamp tegenover
elkaar te staan.
Het VK en BK zijn hierop een uitzondering. Loting voor deze
kampioenschappen gebeurt volgens een geijkte procedure.
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4. Wedstrijdsysteem
Op alle Vlaamse rankingtornooien, uitgezonderd de Vlaamse en Belgische
kampioenschappen, zal éénzelfde wedstrijdsysteem toegepast worden.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er gestart in poules van
minimum 3 en maximum 5 judoka’s. Poules van 5 judoka’s worden wegens
de lange duurtijden voor het afwerken van een volledige poule zo veel als
mogelijk vermeden. Vervolgens wordt overgeschakeld naar een
eliminatietabel met enkele herkansing waarbij de twee besten uit elke poule
doorstromen naar deze eliminatietabel. Vanaf 41 judoka’s zal enkel de
winnaar van de poules doorgaan naar de tabel met enkele herkansing. Er
zijn steeds twee 3de plaatsen. Verdere informatie omtrent dit
wedstrijdsysteem vindt u in de VJF Sportcode.

5. Puntentelling in bijzondere situaties
5.1 Enige judoka in de gewichtscategorie
Indien in een bepaalde gewichtscategorie slechts één judoka gewogen is,
zal deze judoka kunnen deelnemen in één gewichtscategorie hoger. Deze
uitzonderingsregel kan enkel toegepast worden indien alle betrokken
personen van beide categorieën voltallig akkoord gaan en dat de ouders
van judoka’s U18 hun toestemming geven. Deze regel is NIET van
toepassing voor judoka’s U15 (Sportcode VJF).
De judoka krijgt het hoogst behaalde puntenaantal. Dit wil zeggen dat hij
zekerheid heeft over 200 punten, het puntenaantal voor het behalen van
de 1ste plaats in zijn eigen gewichtscategorie. Indien hij in de hogere
gewichtsklasse deelneemt en eindigt met een hoger puntenaantal dan 175
zal hij dit behaalde puntenaantal toegekend krijgen in plaats van de 175
punten die hij zou krijgen voor een 1ste plaats in de eigen
gewichtscategorie. Hij zal dus NIET in de beide gewichtsklassen punten
kunnen scoren.
Indien een judoka in een hogere gewichtsklasse een medaille behaalt zal
in die hogere gewichtscategorie een medaille minder bedeeld worden aan
de judoka’s gewogen in deze gewichtsklasse. Er worden geen extra
kampen gevochten om een ‘extra podiumplaats’.
5.2. Hansoku-make
Zie Sportcode
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