Kwalificatietraject neo-senioren (-23)
Dit kwalificatietraject is specifiek voor judoka’s geboren in 1997 t/m 2002 die een
fulltime programma volgen op het NTC of op het RTC onder leiding van een RTC
trainer/coach.

Titeltoernooi
Europees kampioenschap, 1-3 november 2019, Izjevsk, Rusland
Selectie

Aan de Europese kampioenschappen neo-senioren mogen, conform de reglementen van
EJU, maximaal negen dames en maximaal negen heren deelnemen met een maximum
van twee per gewichtsklasse.
Selectieproces
Het Nederlands team voor de Europese kampioenschappen neo-senioren 2019 wordt als
volgt geselecteerd:
-

woensdag 24 juli 2019:
woensdag 18 september 2019:

Eerste selectie
Definitieve selectie

Meetmomenten traject –23

Resultaten behaald tijdens uitzendingen in het seniorentraject tellen mee!
-

1
2
3
4
5

Onderstaande meetmomenten kennen een vrije inschrijving.
Deelname van NTC-judoka’s wordt gefinancierd en gefaciliteerd door de JBN.
Deelname van RTC-judoka’s wordt georganiseerd door het RTC. De judoka is hier
zelf verantwoordelijk voor. De kosten voor deelname zijn voor eigen rekening.
Datum
2-3 februari
9-10 maart
13-14 april
24-25 mei
13-14 juli

Toernooi
Internationaal
European Cup
European Cup
European Cup
European Cup

toernooi
Seniors
Seniors
Seniors
Seniors

Land
BEL
SUI
CRO
SLO
LUX

Plaats
Herstal (d) / Visé (h)
Uster-Zurich
Dubrovnik
Celje
Luxemburg

Selectie-eisen
Een judoka wordt geselecteerd op het eerste (d.d. 12 juni) selectiemoment bij het
voldoen aan onderstaand criterium:
1.1 Minimaal twee medailles* op internationale meetmomenten
* Mits bezetting kwantitatief representatief. Representatief is minimaal 16 (heren) of 12
(dames) deelnemers én minimaal twee wedstrijden gewonnen.
De directeur topsport en hoofdcoach kunnen besluiten om een of meerdere judoka’s te
selecteren in het belang van de ontwikkeling van de betreffende judoka of het
Nederlandse topjudo.
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Beslissingsbevoegdheid
Indien binnen één gewichtsklasse meer dan twee judoka’s voldoen aan de selectiecriteria
óf indien meer judoka’s voldoen aan de selectiecriteria dan dat er beschikbare plaatsen
zijn, beslist het managementteam topsport welke judoka(‘s) worden geselecteerd. Hierbij
wordt onder meer rekening gehouden met de volgende factoren:
-

Behaalde resultaten tijdens selectiemomenten 2019
Resultaten tegen internationale concurrentie
Resultaten uit voorgaande jaren
Medisch fitheid
Prestatiecurve
Ontwikkeling en potentie

Overige uitgangspunten
- De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van selecties ligt bij het managementteam
topsport. De voordracht wordt gedaan door de NTC-coaches. De
eindverantwoordelijkheid voor de selectie ligt bij de directeur topsport.
- Alle voordrachten, selecties en overige rechten ten aanzien van het
wedstrijdprogramma zijn onder voorbehoud van financiën.
- In het geval een judoka een blessure heeft, dient deze te worden beoordeeld door
de NTC-arts. Het managementteam topsport zal op advies van de medische staf
van het NTC aanvullende regels opstellen ten aanzien van de selectie van
betreffende sporter voor (selectie)momenten en EK.
- Uitzending naar een internationaal evenement namens de JBN is alleen mogelijk
bij wedstrijdfitheid, tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen (dit in nauw
overleg met de medische staf van het NTC). Het is voor de staf te allen tijde
mogelijk om een fitheidstest af te nemen.
- De coaching tijdens alle toernooien is in handen van een NTC- of RTC-coach
- Tijdens de EK -23 vindt er bij partijen tussen twee Nederlandse judoka’s geen
coaching plaats.
- Verzoeken, bezwaren in het traject -23 kunnen gericht worden aan
topsport@jbn.nl.
Voorwaarde voor uitzending van een judoka
- Lid van de JBN
- Deelname fulltime programma NTC of RTC
- Getekende overeenkomst met de JBN
- Present op alle nationale en RTC-trainingen
- Present tijdens trainingsstage op Papendal (18 t/m 24 juli 2019)
- Verslag van recente (ondergaan na 01-12-2018) sportkeuring (Basisplus
Sportmedisch Onderzoek, inclusief longfunctie en rust-ECG)
- Volledig reizend met de nationale selectie, individueel afwijkend heen- of
terugreizen is niet mogelijk
- Aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking geneeskundige kosten
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Faciliteiten bij titeltoernooi
- Reis/verblijf georganiseerd door de JBN, afdeling topsport
- Reis/verblijf gefinancierd door de JBN, afdeling topsport
- Begeleiding en coaching door een NTC- of RTC-coach
- Medische begeleiding, tenminste fysiotherapeut
- Reisverzekering (met eigen risico van € 25) en beperkte aansprakelijkheidsverzekering
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