Kwalificatietraject EK senioren 2020
Dit kwalificatietraject is specifiek voor jiujitsuka’s geboren in 2000 en eerder die deel uit
maken van de nationale selectie jiujitsu.

Titeltoernooi
Europees kampioenschap, 5 t/m 7 juni 2020, Ramat Gan, Israël
Selectie
Aan de Europese kampioenschappen senioren mogen, conform de reglementen van JJEU,
maximaal tien dames en maximaal tien heren deelnemen met een maximum van twee
per gewichtsklasse en zes duo’s met een maximum van twee per categorie.
Selectieproces
Het Nederlands team voor de Europese kampioenschappen senioren 2020 wordt als volgt
geselecteerd:
-

15 maart 2020:
1 mei 2020:

Eerste selectie
Definitieve selectie

Meetmomenten traject
-

1
2
3

Onderstaande meetmomenten kennen een vrije inschrijving.
De kosten voor deelname zijn voor eigen rekening.
Datum
8-9 feb 2020
8 maart 2020
25-26 april

Toernooi
Kodokan Open
Nederlands kampioenschap
Grand Slam Parijs

Land
NED
NED
FRA

Plaats
Norderstedt, Hamburg
Almere
Parijs

Selectie-eisen
Een jiujitsuka of duo wordt geselecteerd op het eerste (d.d. 15 maart) selectiemoment
bij het voldoen aan minimaal één van onderstaande criteria:
1.1
1.2

Top 10 JJIF wereldranglijst
Top 5 WK senioren in 2019*

Een jiujitsuka of duo wordt geselecteerd op het tweede (d.d. 1 mei) selectiemoment bij
het voldoen aan minimaal één van onderstaande criteria:
2.1
2.2
2.3

Top 10 JJIF wereldranglijst
Top 5 Grand Slam Parijs*
Top 7 Grand Slam Parijs* i.c.m. medaille Kodokan Open*

* Mits bezetting kwantitatief representatief. Representatief is minimaal 12 (heren) of 8
(dames/duo) deelnemers én minimaal twee wedstrijden gewonnen. Indien dit quotum niet wordt
gehaald besluit het managementteam topsport jiujitsu over de waarde van de prestatie.
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Het managementteam topsport jiujitsu kan besluiten om één of meerdere jiujitsuka’s te
selecteren in het belang van de ontwikkeling van de betreffende jiujitsuka of het
Nederlandse topsport jiujitsu.
Beslissingsbevoegdheid
Indien binnen één gewichtsklasse meer dan twee jiujitsuka’s voldoen aan de
selectiecriteria óf indien meer jiujitsuka’s voldoen aan de selectiecriteria dan dat er
beschikbare plaatsen zijn, beslist het managementteam topsport jiujitsu welke
jiujitsuka(‘s) worden geselecteerd. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de
volgende factoren:
-

Behaalde resultaten tijdens selectiemomenten 2020
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 jiujitsu. 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 jiujitsuka een blessure heeft, dient deze te worden beoordeeld
door een sportarts van De Gelderse Vallei (Ede). Het managementteam topsport
jiujitsu zal op advies van de medische staf 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 en tijdig het juiste wedstrijdgewicht kunnen halen. Het is voor
de hoofdcoach te allen tijde mogelijk om een fitheidstest af te laten nemen bij een
jiujtsuka.
- Op indicatie kan overgestapt worden naar een ander gewicht. Dit kan tot uiterlijk
31 maart 2020, in overleg met de medische staf, hoofdcoach en clubcoach. In
overleg met de hoofdcoach zal worden bekeken of de behaalde resultaten
meetellen in het nieuwe gewicht.
- De coaching tijdens alle toernooien is in handen van de clubcoach.
- Tijdens de EK vindt er bij partijen tussen twee Nederlandse jiujitsuka’s geen
coaching plaats.
- Verzoeken, bezwaren in het traject kunnen gericht worden aan topsport@jbn.nl.
Voorwaarde voor uitzending van een jiujitsuka
- Lid van de JBN
- Lid van nationale selectie jiujitsu
- Getekende overeenkomst met de JBN
- Geselecteerd door MTT JJ
- Wekelijks present op de nationale trainingen
- Aanwezig bij weekendtrainingen en/of trainingsstages
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-

Verslag van recente (ondergaan na 01-12-2019) 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

Faciliteiten bij titeltoernooi
- Reis/verblijf georganiseerd door de JBN, afdeling topsport
- Reis/verblijf (deels) gefinancierd door de JBN, afdeling topsport
- Begeleiding door de hoofdcoach
- Medische begeleiding, tenminste fysiotherapeut
- Reisverzekering (met eigen risico van € 25) en beperkte
aansprakelijkheidsverzekering
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Clubcoach
Om als clubcoach te mogen coachen op titeltoernooien moet hij/ zij voldoen aan
onderstaande voorwaarden. Ben je nieuw als clubcoach met een jiu jitsuka binnen de
nationale selectie en wil je meer informatie over dit traject? Neem dan contact met ons
op via topsport@jbn.nl.

VOG
Een voorwaarde om jiujitsuka’s te begeleiden tijdens uitzendingen met de nationale
selectie vraagt de JBN om een verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze kan voor
sportorganisaties gratis worden aangevraagd via de volgende link:
https://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen. Deze documenten dienen voor 31 mei 2020 te
worden aangeleverd.

Aanleveren programma/ jaarplan van geselecteerde of aangewezen jiujitsuka's
Voor alle jiujitsuka's, die in de nationale selectie zitten en waarvan de clubcoach denkt
dat hij/ zij een reële kans heeft op deelname aan titeltoernooien, dient de betreffende
clubcoach een persoonlijk weekprogramma en globaal jaarplan op te stellen en aan te
leveren bij de hoofdcoach via allard@jbn.nl.

Voorlichting anti-doping
Door de dopingautoriteit wordt een online voorlichting (dopingautoriteit.nl/e-learning;
Trainer/coach 4) verstrekt die met goed gevolg moet worden gevolgd.

Aanwezigheidsplicht bij wedstrijden
De clubcoach van een jiujitsuka dient bij alle meetmomenten aanwezig te zijn voordat
hij/ zij op titeltoernooien kan fungeren als clubcoach.

Aanwezigheidsplicht bij trainingen en trainingsstages
-

De clubcoach van een jiujitsuka is aanwezig bij het trainingsprogramma van de
jiujitsuka op de club.
De clubcoach van een jiujitsuka is 1x per maand aanwezig (in jiujitsu gi op de
mat) bij de nationale training van een jiujitsuka op Papendal. De clubcoach is
aanwezig bij de weekendtrainingen/ -trainingsstages.
De clubcoach van een jiujitsuka is, vanaf het moment dat de selectie is bepaald
voor een titeltoernooi (in jiujitsu gi op de mat) 2x per maand aanwezig bij de
nationale training van de jiujitsuka op Papendal.

Indien aan bovenstaande minimale aanwezigheidsplicht niet wordt voldaan kan het MTT
JJ, besluiten om de betreffende coach niet als clubcoach uit te zenden met de nationale
selectie.
Veel succes met het traject!
Managementteam topsport jiujitsu
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