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Historique vun der Zesummenaarbecht
§ Zënter 2008 reegelméisseg gemeinsam Traininger vun de JudokaSchüler aus dem Sportlycée mam Sports-Etudes vu Metz
§ Projet „Interreg Judo Randori 2013-2015“
§ Projektpartner:
§ Saarland
§ Lorraine
§ Lëtzebuerg

§ Gemeinsam Traininger a Kompetitioune fir den Ausbildungsniveau vun de
Judokaen aus dem Kooperatiounsgebitt ze verbesseren

§ Ofschlossveranstaltung am Mee 2015 zu Mondorf am Casino2000
§ 1. Editioun vun den Interreg Judo Championships
§ Perspektiv a Motivatioun fir weider zesummen ze schaffen

Film Interreg 4 +
Ofschlossveranstaltung

Plus-Value vum grenziwergräifende Kontext fir
d‘Entwécklung vum Judo an der Groussregioun
§ Charakteristiken vun der Sportaart
§ Ënnerschiddlich Trainings- a Randoripartner den A an de O vu qualitativ
héichwäertigem Training
§ Méiglechst homogen Trainingsgruppe fir qualitativ héichwäerteg Trainingskämpf
immens wichtig
§ An dat a 14 ënnerschiddliche Gewiichtsklassen
§ Fraen : -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78 kg
§ Männer: -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg

§ Enorme Virdeel fir eng qualitativ héichwäerteg Ausbildung an en vue
vun enger weltwäiter Konkurrenz, wann net nëmme Lëtzebuerg sech
méiglechst gutt entwéckelt, mee et ass och an eisem Intérêt wa mir
staark Trainingspartner an der gesamter Groussregioun hunn.
§ Schafe vun enger Win-Win Situatioun

Plus-Value vum grenziwergräifende Kontext fir
d‘Entwécklung vum Judo an der Groussregioun
§ International Manifestatioune vun enger gewësser Envergure, déi déi
déi eenzel Partner fir sech eleng net hätte kënne stäipen, ginn
duerch d‘Kooperatioun méiglech.
§ European Cup zu Saarbécken
§ 👉 Wichtigkeet wat déi strategesch Ausriichtunge vun der däitscher a fransésicher
Federatioun ugeet

§ Groussregioun entwéckelt sech domadder zu engem strategischen
„Dreh- und Angelpunkt“ tëschent der däitscher, franséischer a
lëtzebuerger Kooperatioun
§ Beispiel: Groussregioun gëtt wéinst hire grenziwwergräifende Kontakter a
Kompetenze staark an d‘Ausaarbechtung an an d‘Ëmsetzung vun engem
europäischen Erasmus+ Sport Projet implizéiert

§ 👉 Verbessert Trainings- und Kompetitiounsbedingunge gi geschaf
an entwéckele sech

Plus-Value vum grenziwergräifende Kontext fir
d‘Entwécklung vum Judo an der Groussregioun

§ Besser Verbands- a Veräinsstrukture verhënneren, dass déi bescht
Athleten aus der Groussregioun ofwanderen, wat sech rëm positiv
op déi hiesig Attraktivitéit auswierkt an dozou féiert, dass méi JudoKompetenz an der Groussregioun bleift a sech entwéckelt.
§ Judo als Virreidersportaart, déi niewent de reng sportleche
Kompetenzen, hir Lizenzéierter dozou motivéiert an engem ëmmer
méi wichtige groussregionale Kontext ze evoluéieren a sech als
Persoune weider ze entwéckelen.
§ Attraktivitéit vun der Sportaart gëtt duerch déi genannte Punkte méi
héich, wat sech positiv op d‘Unzuel vun de Lizenzen auswierken
dierft.

Erausfuerderung
Wéi kënne mir de grenziwwergräifende Kontext
an déi strategesch Virdeeler fir d‘Entwécklung
vum Judo an der Groussregioun,
déi zënter dem 1. Interreg Judo Projet am gaange
sinn ze entstoen,
laangfristeg an nohalteg festegen?

Strategie
1) Festegung vun der Zesummenaarbecht an der
Groussregioun
§ Institutionaliséierung vun der Judo-Kooperatioun an der
Groussregioun duerch Grënnung vun enger Judo-Konfederatioun
§ Koordinatioun vun der Kooperatioun
§ Laangfristeg a strukturell Perspektiv vun der Kooperatioun
§ Memberen
§ Saarländische Judo-Bund
§ Judo-Verband Rheinland
§ Judo-Verband Pfalz
§ Ligue Grand Est de Judo
§ FLAM

Strategie
2) Nohaltegkeet duerch Identifikatioun
Duerch eng verstäerkten Identifikatioun vun der judoaffiner
Bevëlkerung an hirem Ëmfeld mat der Groussregioun. Dëst
geschitt gréisstendeels iwwer sozial inklusiv Prozesser déi
duerch de Sport am Allgemengen an an dësem Fall duerch
de Judo gefërdert ginn.

Kohärenz mat der Interreg 5
Programmstrategie
§ Prioritéitsachse 3 „Verbesserung der Lebensbedingungen“
§ Spezifescht Zil 7 wou de Sport dra verankert ass : „Verbessertes
grenzüberschreitendes Angebot von sozial inklusiven Dienstleistungen
und Einrichtungen“
§ "Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls zu einem gemeinsamen Raum“
§ "Soziale und räumliche Kohäsion im Kooperationsgebiet stärken, vor allem in Gebieten
die von den städtischen Zentren entfernt sind und teilweise gewisse metropolitane
Funktionen in den hier angestrebten Bereichen integrieren. Dies ist ein
Attraktivitätsfaktor, um eine junge Bevölkerungsgruppe in der Großregion zu halten
bzw. anzuziehen, die der Großregion sonst für ihre weitere Entwicklung fehlen würde“
§ "Entwicklung von Instrumenten zur besseren Steuerung, Zusammenarbeit und
Außenwirkung der Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“
§ "Entwicklung und Umsetzung von Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie
Unterstützung der Freiwilligentätigkeit und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
im Vereinsleben“
§ "Grenzüberschreitende Sportveranstaltung"

Kohärenz mat der Interreg 5
Programmstrategie
§ Ausschaffe vun engem neien Interreg Projet mat
grenziwwergräifende Judo-Aktiounen :
§ déi där gemeinsamer strategescher Ausriichtung Rechnung
droen,
§ déi aus Judosiicht sënnvoll an dofir nohalteg wäerte sinn,
§ a sech mat der Interreg 5 Programmstrategie a mat hire
spezifischen Ziler decken.

Interreg Judo Cooperation - Eckdaten
§ Zäitraum vum Projet:
§ 01.08.16 – 31.07.20

§ 9 Projektpartner:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Interreg Judo Cooperation
FLAM
Saarländische Judo-Bund
Judo-Verband Rheinland
Judo-Verband Pfalz
Ligue Grand Est de Judo
JSV Speyer
TSV Bitburg
JC Befort

§ 25 strategesch Partner
§
§
§
§

Veräiner
Departementer
Comités provinciaux
FFBJ

§ Gesamtausgaben : 2.599.660 Euro
§ Interreg-Förderung : 1.555.537 Euro

Aktioun 1: Interreg Judo Team
§ Judo-Identifikatiounsfiguren an der Groussregioun opbauen
§ Besser Fërderung vum Leeschtungssport an der Groussregioun
§ Identitéit vun der Groussregioun duerch eng gemeinsam Equipe
stäerken
§ Vergréissert Siichtbarkeet vun den Aktivitéiten vun der Interreg
Judo Cooperation
§ Attraktivitéit vun der Judo-Offer an der Groussregioun erhéijen an
Ofwanderung vun de beschten Athleten wéinst dem
geographesche Standuertnodeel verhënneren
§ Erzéiung vun den Athleten an hirem Ëmfeld zu méi Toleranz an
Erhéijung vun der kultureller Kompetenz

Aktioun 2 : Interreg Judo Competition
§ Ruff vun der Groussregioun als „Veranstaltungsort“ europa- a
mëttelfristig weltwäit etabléieren (och interessant fir d‘Hotel- an
d‘Tourismusbranche)
§ Opbäu an Austäusch vu Kompetenzen am Beräich vun der EventOrganisatioun
§ Gemeinsam Netzwierker op nationaler an europäischer Ebene awer
och weltwäit opbauen
§ Vergréissert Siichtbarkeet vun de beschten Athleten aus der
Groussregioun an eiser grenziwwergräifender Kooperatioun

Aktioun 2 : Interreg Judo Competition
§ Ureiz fir potentiell national an international Sponsore schafen,
déi mir brauchen, fir d’Nohaltegkeet vum Projet ze
garantéieren
§ Déi inklusiv Komponent:
§ wa Benevolen e puer Deeg zesummen un der Organisatioun vun
engem groussen Event matschaffen, hannerléisst dat mat
Sécherheet e bleiwenden Androck
§ Kenneléiere vun anere Liewensraim op der anerer Säit vun der
Grenz.

Aktioun 3 : Interreg Judo Championships
§ Opbaue vun enger „Marque“, engem Event, dat déi ganz
grenziwwergräifend Kooperatioun no baussen hi
repräsentéiert
§ Meeschterschafte sinn u geografesch Territorie gebonnen –
d’Groussregioun gëtt esou als Territorium wouer geholl
§ D’Leeschtungsträger aus der Groussregioun, déi
grenziwwergräifend Kooperatioun an d‘Sportaart selwer sinn
no baussen hi méi präsent
§ Weideren Ureiz fir potentiell national an international
Sponsore schafen, déi mir brauchen, fir d’Nohaltegkeet vum
Projet ze garantéieren

Aktioun 4 : Interreg Judo Training

§ Verbesserung vun de Judokompetenzen vun den Athleten
aus der Groussregioun
§ Zesumme traineren a sech géigesäitech ënnerstëtzen,
fërdert d‘Kenneléieren an de géigesäitige Respekt
§ Sproochegebrauch a Kenneléiere vun anere Liewensraim
op der anerer Säit vun der Grenz

Aktioun 5 : Interreg Judo Symposium
§ Wëssen an Know-How fir all Judoakteueren aus der
Groussregioun disponibel maachen an deelen
§ Austausch vu Judo-Kompetenze garantéieren
§ Verbesserung vum Management vun de Veräiner an de Verbänn
fërderen
§ Verbesserung vun der Offer vu grenziwwergräifenden sozial
inklusiven Aarbechtsmethoden.

Aktioun 6 : Interreg Judo Club
§ Schafe vu professionelle grenziwwergräifende Veräinsstrukturen
a Veräinsnetzwierker
§ Schafe vun neien Aarbechtsplazen a Form vu professionell
grenziwwergräifend denkenden Veräinsmanager an –trainer, déi
och d‘Aufgab hunn, sozial Inklusioun an d‘Sproochekompetenz
bäi de Kanner vu klengem un ze fërderen
§ Déi geografesch Grenzen gi vun de Memberen net weider als
Barrièren ëmfonnt mee als Chance fir sech
weiderzeentwéckelen
§ Méiglechkeet vun der Inklusioun vu „Randgruppen“, Mënsche
mat Behënnerungen (z.B. Blannejudo, Trisomie-Judo) oder
Flüchtlingen

Aktioun 7 : Interreg Judo Management
§ Conseil d‘Administration vun der Interreg Judo Cooperation
§ 4 Commissiounen
§ Commission Sportive
§ Commission Kommunicatioun, Marketing a Sponsoring
§ Commission Inclusioun
§ Finanzkommissioun

§ Professionellt Personal
§ Personal vun der IJC
§ Generalkoordinator Thomas Baronsky
§ Sportkoordinator Tom Schmit
§ Vun de Partnerfederatiounen a Veräiner

Aktioun 8 : Interreg Judo Communicatioun
§ Wichtegkeet vun der Kommunikatioun
§ Aktuell ee vun eise Schwaachpunkten
§ Entscheedend Impulser an deem Beräich setzen
§ Mam Zil, eng Identifikatioun vu méiglechst villen Judo-Akteuren
mam Projet ze erreechen, fir d‘Nohaltegkeet ze garantéieren
§ Nëmme wann d‘Plus-Value vun der grenziwergräifender
Zesummenaarbicht vu méiglechst ville Leit aus der Judoszeen
erkannt gëtt, ass d‘Nohaltegkeet garantéiert

Organisatioun vum Sport a Kohärenz vun den
Aktiounnen

Leistungssport

Wettkampfsport

Interreg Judo Team
Interreg Judo Training

Medienwirksam
attraktiv, sexy

Interreg Judo Competition
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Interreg Judo Communication

Interreg Judo Management

Nationale Verbände
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Interreg Judo
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Vereinssport / Breitensport

Nichtmitglieder, Familien, Freunde, Zuschauer, Bürger der Grossregion

Interventioun vun de Präsidenten
§ Jean-Louis Duvergey, Président de la Ligue Grand Est de
Judo
§ Thomas Baronsky, Präsident des Saarländischen JudoBundes, stellvertretend auch für das Rheinland und die
Pfalz
§ Serge Schaul, Präsident vun der FLAM Judo

Ee GROUSSE Merci
§ un den Här Staatssekretär Camille Gira a seng Equipe vum MDDI, déi eis
mat hiere Rotschléi an enger Hellewull vu Reunioune beroden hunn, fir
de Projet sou auszeschaffen, dass en als förderwürdig agestuft gouf,
§ un den Här Sportsminister Romain Schneider a seng Equipe vum
Sportsministär, déi eis während der Geneemegungsprozedur vum Projet
ënnerstëtzt hunn,
§ un alleguer d‘Kollegen aus der Groussregioun
§ dem Jean-Louis Duvergey, Präsident vun der Ligue Grand Est de Judo a senger
héich kompetenter Equipe vu professionnelle Mataarbechter,
§ dem Thomas Baronsky, Präsident vum SJB a Generalkoordinator vum Projet,
dee während der Geneemigungsprozedur, d‘Decisioun geholl huet fir
professionnell fir d‘IJC ze schaffen, ouni dass e sécher wosst, dass de Projet
géif geneemigt ginn a säi Posten fir mindestens 4 Joër garantéiert wier

