
 

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst 
BE0421.410.758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         
 

Provinciaal Jeugdkampioenschap 

Oost-Vlaanderen 2022 

 
Datum : Zaterdag 5 februari 2022 

Plaats: Sporthal Aalter, Lindestraat 17, 9880 Aalter 
Inrichter: JC Aalter  

Provinciaal comité Oost-Vlaanderen 

  

Leeftijds- & Gewichts-categorieën en weegtijden 

❑ PK voor U15, U18 en U21 
❑ Maximum 1 begeleider / ouder voor judoka’s -18 jaar ! 
❑ Maximum 1 coach per 3 judoka’s ! 
❑ CST verplicht voor alle judoka’s, coaches, officials, medewerkers en begeleiders / ouders ! 
❑ Weging: 

o Dames U15 / U18 en U21: 8.30 tot 9.00 
o Heren U21: 9.15 tot 9.45 
o Heren U18: 12.00 tot 12.30 
o Heren U15: 14.00 u tot 14.30 

 

Let op:  Door corona kunnen er steeds aanpassingen gebeuren.  Ten laatste 1 week voor het evenement zal de finale 

versie online komen.  

 

  

Aanvang wedstrijden :    vanaf 9u30 

  

Deelnemingsvoorwaarden : 

❑ Dames en Heren : houder zijn van MINSTENS de 3de Kyu-graad geregistreerd in het ledenbestand van Judo Vlaanderen.  
❑ Belgische Nationaliteit OF geldige verblijfvergunning in België 

Identiteitsbewijs Belgisch Rijksregister of Vreemdelingenregister (eID A, B, C, D, E, E+, F, F+ of H) voorleggen 

❑ Geldige vergunning Judo Vlaanderen, aangesloten bij een Oost-Vlaamse  club 
❑ 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 : https://www.judovlaanderen.be/competitie/wedstrijdreglementen/ 
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Prijzen : 

❑ Medaille voor de 1ste, 2de en twee 3de plaatsen 
❑ Titel van provinciaal 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 4 per categorie voor Vlaamse kampioenschappen 2022 

 
 

Inschrijvingen : 

❑ ENKEL VIA ONLINE INSCHRIJVINGSSYSTEEM OP DE WEBSITE uiterlijk op maandag 31 januari 2022 
❑ MAG ENKEL GEBEUREN DOOR HOOFDTRAINER of SECRETARIS  
❑ Deelnemingsvoorwaarden dienen op de wedstrijddag voldaan te zijn 
❑ Inschrijvingen via post, email, fax of telefoon worden NIET aanvaard 
❑ Rugembleem NIET verplicht voor het PK & VK, wel verplicht voor het BK 

Inschrijvingsrecht : 

❑ 15,00 € ( Euro ) per judoka op rekening Be26 0689 3745 6729 (Judo Vlaanderen) met als mededeling “PK JEUGD OVL + club + 
clubnummer” 
 

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