
Reglement “Judoka van het jaar”

Vanaf 01/01/2023 zal onderhavig puntensysteem gehanteerd worden voor toekenning judoka van het
jaar.

Art1. Allerhande bepalingen:

* Deze onderlinge ‘clubcompetitie’ is enkel voor de jeugdjudoka’s (U9 – U11 – U13 – U15 – U18). 

* Men kan pas in de ranking “judoka van het jaar” opgenomen worden als men minstens 2 toernooien
meedoet in clubverband.

* De judoka’s worden onderverdeeld in hun eigen leeftijdscategorie, voor elke categorie wordt er
apart een ranking opgesteld. 
- 1e groep: U9
- 2e groep: U11
- 3e groep: U13
- 4e groep: U15
- 5e groep: U18

* Per jaar worden de resultaten bijgehouden (start 01/01), aan het eind van elk jaar zullen de tellers
opnieuw op nul worden gezet. 

* Tijdens de nieuwjaarsreceptie (door het bestuur op voorhand bepaalde datum) zal de trofee
“Judoka van het jaar” worden uitgereikt. Iedere competitiejudoka die in de ranking wordt
opgenomen zal een attentie ontvangen. Plaatsen 1, 2 en 3 zullen een extra attentie krijgen.

* Elke maand zal de ranking vernieuwd worden en op de het prikbord gehangen worden. Deze
ranking zal ook op de website worden geplaatst. 

* In het geval van een ex aequo bij de einduitslag zullen alle 1ste, 2de en 3de plaatsen een extra attentie
krijgen.

Art 2. Toekenning van de punten:

A. U9 – U11 en U13:

* Punten kunnen verzameld worden door deel te nemen aan de toernooien in clubverband (selectie
opgesteld door de sportcommissie, deze zijn terug te vinden op de website
www.judolennik.be/wedstrijden en zullen ook meegedeeld worden op de trainingen, per mail en
uithangen op het infobord.)
Judoka’s kunnen deelnemen aan andere toernooien dan deze vooropgesteld door de commissie doch
deze worden niet verrekend in de ranking.
Toekenning van de punten:
- Deelname aan een toernooi uit de selectie: 2punten
- Deelname aan een provinciale training (vooropgestelde data bepaald door de sportcommissie):
2punten
- Deelname aan een stage georganiseerd door de club of in clubverband: 3punten
- Per categorie kunnen er extra punten verdiend worden door regelmatige deelname aan de
toernooien. Deze punten worden extra bijgeteld op het einde van het jaar.
1e groep (U9), bij deelname aan 2 toernooien: 2punten ; 3 toernooien: 3punten, etc.
2e groep (U11), bij deelname aan 3 toernooien: 2punten; 4 toernooien: 3punten, etc.
3e groep (U13), bij deelname aan 3 toernooien: 2punten; 4 toernooien: 3punten, etc.
- Voor deelname aan de verschillende tornooien (selectie opgesteld door de sportcommissie) wordt
voor de behaalde resultaten de punten volgens onderstaande tabel toegekend:
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B. U15 en U18:

* Punten kunnen verzameld worden door deel te nemen aan de toernooien in clubverband (selectie
opgesteld door de sportcommissie, deze zijn terug te vinden op de website
www.judolennik.be/wedstrijden en zullen ook meegedeeld worden op de trainingen, per mail en
uithangen op het infobord.)
Judoka’s kunnen deelnemen aan andere toernooien dan deze vooropgesteld door de commissie doch
deze worden niet verrekend in de ranking.
Toekenning van de punten:
- Deelname aan een toernooi uit de selectie: 2punten
- Deelname aan een provinciale/regionale/nationale training (vooropgestelde data bepaald door de
sportcommissie): 2punten
- Deelname aan een stage georganiseerd door de club of in clubverband: 3punten
- Elk punt behaald op SHIAI telt mee voor de ranking. Shiai punten behaald op reg/prov.
.Kampioenschappen worden eveneens in rekening gebracht. Controle van de punten aan de hand van
de shiai-kaart.
- Voor deelname aan de verschillende tornooien (selectie opgesteld door de sportcommissie) wordt
voor de behaalde resultaten de volgende punten toegekend:

Één deelnemer 2 punten
Twee deelnemers 1ste plaats 3 punten

2de plaats 2 punten
Drie deelnemers 1ste plaats 4 punten

2de plaats 3 punten
3de plaats 2 punten

Vier deelnemers 1ste plaats 5 punten
2de plaats 4 punten
3de plaats 3 punten
4de plaats 2 punten

Vanaf vijf deelnemers 1ste plaats 6 punten
2de plaats 5 punten
3de plaats 4 punten
4de plaats (poule) 3 punten
5de plaats (poule) 2 punten
5de plaats (reeks) 3 punten
vanaf 7de plaats 2 punten

Voor de Provinciale Kampioenschappen punten x 2



Voor de Regionale Kampioenschappen punten x 4
Voor de Belgische Kampioenschappen punten x 6

- Slagen in de cursus aspirant - initiator: 10 punten

Art 3: Betwistingen:
* De sportcommissie behoudt zich het recht om in geval van betwistingen betreffende het toekennen
van de punten een oordeel uit te spreken. Het oordeel van de sportcommissie is niet aanvechtbaar. In
geval dat de sportcommissie geen uitspraak doet zal de raad van beheer een onherroepelijke beslissing
nemen.

* De sportcommissie behoudt zich het recht om tornooien en/of trainingen die in aanmerking komen
voor de ranking te allen tijde te wijzigen.


