VZW Vlaamse Judofederatie
Maatschappelijke zetel:
Lange Akker 10 – 9240 Zele

Reglement ranking 2010
Goedkeuring Raad van Bestuur: 12/02/2010

Reglement ranking 2010
Geschreven door:
Leen Dom
Sporttechnisch coördinator VJF met medewerking van
Ronny Nilsen (dossierbeheerder jeugdcommissie),
Kris Bastiaenssen (Coach U15),
Els Dom (coördinator Topsport)

Contactinformatie:
Vlaamse Judofederatie vzw
Lange Akker 10
9240 Zele
Telefoon
Fax
E-mail
Website

:
:
:
:

052 44 90 16
052 44 97 20
vlaamse.judofederatie@skynet.be
www.vjf.be

DOCUMENTINFORMATIE
Geschreven voor
: Vlaamse Judofederatie vzw
Geschreven door
: Leen Dom
Laatste herziening
: 04/02/2010
Door
: Leen Dom
Versie
: 1.00

Reglement ranking 2010

Inhoudsopgave

1.

Inleiding..................................................................................... 4

2.

Ranking U15 ............................................................................... 4
2.1 Selectieprocedure .................................................................. 4
2.1.1. Hoe worden de judoka’s geklasseerd?............................. 4
2.1.2. Selectiecriteria ............................................................. 5
2.1.3. De puntentelling .......................................................... 5

3.

Ranking U17 ............................................................................... 6
3.1.Selectieprocedure 2010 .......................................................... 6
3.1.1. Selectiecriteria................................................................... 6
3.1.2.Puntentelling ...................................................................... 6

4.

Wedstrijdsysteem........................................................................ 7

5.

Puntentelling in bijzondere omstandigheden ................................... 7
5.1. Enige judoka in de gewichtscategorie ...................................... 7
5.2. Hansoku-make ..................................................................... 8

1.Inleiding
Het rankingsysteem U15 bestaat nu reeds een tweetal jaren en heeft zijn
effectiviteit bewezen. In 2010 zal de VJF dan ook verder werken met het
rankingsysteem voor U15. Er zal daarnaast ook gewerkt worden aan de
optimalisatie van een rankingsysteem U17. Tevens zal het
wedstrijdsysteem van elk rankingtornooi in Vlaanderen gelijk gesteld
worden zodat de puntentelling op elk tornooi, uitgezonderd de regionale
en Belgische kampioenschappen, gelijk is.
Onderstaand wordt de regelgeving en selectieprocedure voor 2010
verduidelijkt. Wij hopen op deze manier dat elke judoka weet waar hij in
2010 aan toe is en alle kansen kan grijpen om zijn carrière een trapje
hoger te brengen.

2. Ranking U15
2.1 Selectieprocedure 2010
In deze leeftijdscategorie wordt reeds enkele jaren met een ranking
gewerkt. Ook voor 2010 zullen de selecties op gelijkaardige wijze bepaald
worden. De tornooien die voor 2010 opgenomen zijn in deze ranking zijn:
-

Open Dutch

-

Regionaal kampioenschap

-

Belgisch kampioenschap

-

Izegem

-

Ippon Trophy Antwerpen

-

Pot Van Olen

-

Flanders Judocup

Voor Open Dutch, Izegem, Ippon Throphy Antwerp en de Pot van Olen is
het mogelijk zelf in te schrijven. Voor Belgische en regionale
kampioenschappen dient de judoka zich te plaatsen via de provinciale
kampioenschappen. Op de Flanders Judocup, het laatste rankingtornooi
van het jaar, zal een beperkte groep judoka’s toegelaten worden. (Criteria
worden jaarlijks herbekeken en tijdig gecommuniceerd).

2.1.1. Selectiecriteria
1. Bij de eersten in de gewichtsoverschrijdende ranking geklasseerd
staan. Het aantal geselecteerden verschilt van tornooi tot tornooi.
2. Medaille behaald hebben op de regionale en Belgische
kampioenschappen.
3. Bijkomende voorwaarde: 75% aanwezigheid op regionale training
Bij afwezigheid dient er telkens verwittigd te
worden
bij:
r.nilsen@skynet.be
of
krisbastiaensen@hotmail.com
4. Per 10 atleten kan en mag de regionale trainer een wild card
toekennen aan 3 atleten.

2.1.2. De Puntentelling

U15
Rankingtornooien

Regionaal kampioenschap Belgisch kampioenschap

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

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

7e Plaats (40 deelnemers)

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

10

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 RK en BK zijn hierop een uitzondering. Loting voor deze
kampioenschappen gebeurd volgens een geijkte procedure.

3. Ranking U17
3.1. Selectieprocedure 2010
De ranking U17 wordt reeds opgestart in 2010, maar dit zal een testjaar
zijn. De ranking zal nog niet gepubliceerd worden of gehanteerd worden
als selectiecriteria. Deze kan indien nodig wel door de VJF aangehaald
worden als extra verantwoording van de aangeduide selectie. (Handleiding
topsport 2010)
Deze ranking zal bepalend zijn voor de selectie van de binnenlandse en
eventueel buitenlandse stages waaronder de stage FJC en de kerststage,
waar een ruime selectie wordt aangeduid. (Handleiding topsport 2010)
3.1.1. Rankingtornooien
De tornooien die voor 2010 opgenomen zijn in deze ranking U17 zijn:
-

Open Dutch

-

Regionaal kampioenschap

-

Belgisch kampioenschap

-

Maassluis

-

Ippon Trophy Antwerpen

-

Open Van Brabant

-

Flanders Judocup

-

Harnes

Voor Open Dutch, Maassluis, Ippon Throphy Antwerp, Open van Brabant
en Harnes is het mogelijk zelf in te schrijven. Voor Belgische en regionale
kampioenschappen dient de judoka zich te plaatsen via de provinciale
kampioenschappen. Op de Flanders Judocup zal een beperkte groep
judoka’s toegelaten worden. (Criteria worden jaarlijks herbekeken en
tijdig gecommuniceerd).

3.1.2. Puntentelling

U17
Rankingtornooien
deelname 75 ptn
punten
aantal gewonnen
50
aantal verloren
-25
1/2 Finale
25
Finale
25
e
1 Plaats
100
e
2 Plaats
60
e
3 Plaats
40
e
5 Plaats (20 deelnemers)
20
e
7 Plaats (40 deelnemers)
10

Regionaal kampioenschap Belgisch kampioenschap
100
deelname ptn
aantal gewonnen
aantal verloren
1/2 Finale
Finale
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
5e Plaats

punten
50
-25
25
25
200
120
80
40

deelname 100 ptn
aantal gewonnen
aantal verloren
1/2 Finale
Finale
1e Plaats
2e Plaats
3e Plaats
5e Plaats

punten
50
-25
25
25
300
180
120
60

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 RK en BK zijn hierop een uitzondering. Loting voor deze
kampioenschappen gebeurd volgens een geijkte procedure.

4. Wedstrijdsysteem
Op alle Vlaamse rankingtornooien, uitgezonderd de regionale 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. 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.

5. Puntentelling in bijzondere situaties
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 U17 hun toestemming geven. Deze regel is NIET van
toepassing voor judoka’s U15.
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 200
zal hij dit behaalde puntenaantal toegekend krijgen in plaats van de 200
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
Bij hansoku-make wegens wangedrag of verboden handeling zal de judoka voor
dat betreffende tornooi geen punten toegekend krijgen.

