Reglement Callant Cup 2021 : dames- en herenploegen
Versie 18 augustus 2021

Dag 1:

Zaterdag 20/11/2021 en Zondag 21/11/2021 – Gent
(inderdaad, dit is nu enige mogelijkheid, volgend jaar is dit weer de finale dag)

Dag 2:

Zaterdag 27/11/2021 – Kruisem & Sint - Truiden
Zondag 28/11/2021 – Ingelmunster

Dagindeling: beschikbaar na afsluiting en verwerking van de ploegregistraties midden
oktober
1.

Algemeen

1.1 De Callant Cup is een organisatie van Judo Vlaanderen. Alle correspondentie verloopt via het
secretariaat via thanee.herregodts@judovlaanderen.be
1.2 De wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) staat in voor een ordelijke organisatie tijdens de
wedstrijddagen.
1.3 Een reeksverantwoordelijke staat als lid van de WOC garant voor het sportieve verloop van
de wedstrijddagen binnen zijn/haar reeks. Binnen dit kader is hij/zij in zijn/haar functie
bevoegd om de nodige beslissingen te nemen.
1.4 De clubverantwoordelijke staat in voor:
1.4.1 het invullen van het controleblad voor de weging met de aanwezige op te stellen
ploegleden (in volgorde per gewicht).
1.4.2 het tijdig aanmelden van de volledige ploeg op de weging.
1.4.3 het overhandigen van de ploegopstellingsbladen aan de reeksverantwoordelijke. Na
afgifte kunnen geen wijzigingen meer worden aanvaard.
1.4.4 het bewaren van de orde en discipline van zijn ploeg en supporters.
1.5 Bij inschrijving verklaart de club zich akkoord met het vigerend Callant Cup reglement,
waarvan zij een kopie heeft ontvangen.
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2.

Inschrijvingsmodaliteiten

2.1 Enkel clubs en clubkoepels, aangesloten bij JV, kunnen deelnemen.
2.2 Eenzelfde club kan meerdere heren- en damesploegen inschrijven. Deze ploegen kunnen
nooit binnen eenzelfde reeks worden ingedeeld.
2.3 Inschrijvingen zijn geldig indien tijdig aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
2.3.1 Inschrijven via online formulier ten laatste op 30 september 2021.
Inschrijvingsformulier Callant Cup 2021

2.3.2 Het inschrijfrecht betaald hebben tegen 31/10/2021.
2.3.3 De nodige documenten (ploeglijsten, uitleenakkoorden, arbeidsovereenkomsten van
buitenlandse judoka’s cf. 5.6) tijdig per mail overmaken aan het JV-secretariaat: ten
laatste op 31/10/2021. Na 31/10/2021 zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
Ploeglijsten worden enkel aanvaard indien zij in de hiertoe aangereikte format tijdig
worden overgemaakt aan JV-secretariaat.
2.3.4 Indien het secretariaat problemen vaststelt i.v.m. de inschrijving zal de club
geïnformeerd worden.
Indien een ploeg zich terugtrekt na inschrijving (na 30/09/2021) wordt een officieel
forfait toegekend. Het inschrijvingsrecht geldt als administratieve kost voor deze
terugtrekking. Dit bedrag wordt dus niet teruggestort. Annulatie kan kosteloos
verlopen indien men dit voor 30/09/2021 aan JV mededeelt.
2.4 Clubs die na één jaar onderbreking opnieuw inschrijven starten in de laagste afdeling, de
bevordering.
3.

Afdelingen en reeksen

3.1 De afdeling bepaalt het competitieniveau waarin de deelnemende clubs zijn onderverdeeld.
Dit gebeurt op basis van het eindklassement van het vorige seizoen. Dit jaar kunnen er
verschuivingen optreden in functie van de deelnemende ploegen.
3.2 Een afdeling kan ingedeeld worden in meerdere reeksen (A, B, C, D).
Een reeks van een afdeling bestaat uit minimum 6 en maximum 10 ploegen. Bij forfaits kan
een reeks uitzonderlijk aanvangen met minder dan 6 ploegen.
3.3 Bij onvolledige reeksen in voorgaand seizoen of indien één of meerdere ploegen uit de
competitie van het vorige seizoen niet meer inschrijven dan worden de vrije plaatsen
opgevuld met de hoogst geklasseerde ploegen van elke reeks uit een lagere afdeling. Op basis
van het eindklassement wordt aan elke ploeg een opvolgnummer toegekend als volgt:
- plaats in het eindklassement
- aantal wedstrijdpunten
- aantal individuele overwinningen IO
- aantal technische punten (TP)
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Indien het aantal deelnemers in de reeksen van een afdeling niet identiek zijn,
worden de aantallen procentueel berekend.
De volgens het opvolgnummer aangeduide ploegen kunnen de promotie NIET weigeren.
Indien een ploeg de promotie weigert, wordt aan de betreffende ploeg een officieel forfait
met de bijhorende gevolgen toegekend (cf. 9.2.).
3.4 Clubs die voor het eerst inschrijven (ook zij die na minstens één jaar afwezigheid opnieuw
inschrijven) dienen in te schrijven in de laagste afdeling.

4.

Ploeg

4.1 De ploeglijst bevat alle judoka’s die opgesteld kunnen worden tijdens de verschillende
wedstrijddagen. De ploeglijst omvat maximum 24 judoka’s in de afdelingen met ploegen van
6 judoka’s en 20 judoka’s in de afdelingen met ploegen van 5 judoka’s.
4.2 Eenzelfde judoka kan tijdens de competitie slechts op één ploeglijst staan. Deze ploeglijst
geldt voor de gehele Callant Cup.
4.3 Judoka’s kunnen in hun ploeg worden opgesteld, indien zij aangesloten zijn bij de
deelnemende club.
4.4 Judoka’s die geen lid zijn van de deelnemende club, kunnen tijdens de Callant Cup op
uitleenbasis worden opgesteld via een onderling akkoord tussen de betrokken clubs, zijnde
de deelnemende club en de JV-club waar de judoka is aangesloten (zie uitleendocument).
4.5 Het aantal uitleningen per ploeg en hun opstelling is deze editie onbeperkt.
4.6 Een akkoord tot uitlening van een judoka dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
•
•
•

Beide clubs zijn aangesloten bij JV
Bevat een duidelijke vermelding van beide clubs en de betreffende judoka(‘s)
Is ondertekend door voorzitter en secretaris van de clubs en betreffende judoka(‘s)

4.7 De deelnemende judoka’s dienen verder te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Geldig identiteitsbewijs
Geldige vergunning bij Judo Vlaanderen gedurende de Callant Cup.
Een medisch attest, niet ouder dan 6 maand, vanaf de leeftijd van 40 jaar
Minimum 15 jaar worden in het lopende kalenderjaar (U18)
Minimum 3de kyu (groene gordel)
Voldoen aan de wettelijke bepalingen (cf. 5.6).
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5.

De Ploegopstelling

5.1 Per wedstrijddag dienen de aanwezige judoka’s op het controleblad voor de weging te
worden ingevuld.
5.1.1 Op het controleblad (de weeglijst)
- bij ploegen van 5 judoka’s, kunnen 15 judoka’s worden ingeschreven.
- bij ploegen van 6 judoka’s kunnen 18 judoka’s worden ingeschreven.
5.1.2 De judoka’s dienen in oplopende volgorde van gewicht te worden ingevuld en
gewogen.
5.1.3 Op het controleblad kunnen enkel deelnemers voorkomen die op de ploeglijst
geaccrediteerd werden door JV.
5.1.4 De weging verloopt zoals voorzien in de sportcode. Er is geen tolerantie op het
gewicht.
5.2 In alle afdelingen wordt het aangeraden dat de deelnemende judoka’s een EJU/IJF of KBJBnaamembleem te dragen. De naam op de rug dient de naam van de betreffende judoka te
zijn.
5.3 Een volledige ploegopstelling bestaat:
5.3.1. in de eerste afdeling heren uit 5 judoka’s, één binnen elk van de volgende
gewichtsklassen: -66, -73, -81, -90 en +90kg. In de andere afdeling heren uit 6 judoka’s,
één binnen elk van de volgende gewichtsklassen: -60, -66, -73, -81, -90 en +90kg.
5.3.2. in alle afdelingen dames uit 5 judoka’s, één binnen elk van de volgende
gewichtsklassen: -52, -57, -63, -70 en +70kg.
5.4 De judoka’s kunnen maximum één gewichtsklasse hoger worden opgesteld
5.5 De ploegopstelling bevat de judoka’s die effectief de wedstrijd kampen. Deze mag per
wedstrijd worden gewijzigd en dient in alle afdelingen met ploegen van 6 te bestaan uit
minimum 4 judoka’s. In alle afdelingen met ploegen van 5 dient de ploegopstelling te bestaan
uit minimum 3 judoka’s.
5.6 Buitenlandse judoka’s die als werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst
deelnemen aan de Callant Cup, dienen de nodige bewijsstukken te kunnen voorleggen die
aantonen dat zij in orde zijn met de sociale wetgeving (RSZ nummer) en de
arbeidsverzekering.
5.7 Er kunnen maximaal 2 buitenlandse judoka’s opgesteld worden. Buitenlandse judoka’s =
judoka’s die niet Belg zijn en niet gedomicilieerd zijn in België.
5.8 Een judoka aan wie een rechtstreekse hansoku-make wegens wangedrag of verboden
handeling wordt toegekend, kan niet meer worden opgesteld tijdens de lopende
wedstrijddag. Uitzondering zijn “diving” en “head defence”.
5.9 Een judoka die ingeschreven staat op de ploegopstellingskaart en die weigert aan de
wedstrijd te beginnen, kan die dag niet meer worden opgesteld.
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6.

Wedstrijden en klassement

6.1 De competitie verloopt over één of twee wedstrijddagen.
6.2 De volgorde van de kampen verdeeld over de wedstrijddagen wordt door loting bepaald.
6.3 Elke ploeg ontmoet eenmaal alle andere ploegen binnen zijn reeks. De kampen verlopen
conform het IJF-wedstrijdreglement.
6.4 Coaches dienen de afgegeven ploegbladen voor aanvang van elke wedstrijd aan de
wedstrijdtafel waar de ploeg zal verschijnen te ondertekenen. Hiermee bevestigt de
ploegcoach dat de ploeg in deze samenstelling en volgorde, conform het reglement van de
Callant Cup, aan de wedstrijd deelneemt en op de mat zal verschijnen. Bij ingebrekestelling
hiertegen, verliest de in gebreke zijnde judoka zijn kamp met een forfaitscore, nl. 0-10.
6.5. De kampers komen individueel tegen elkaar uit, in de gewichtsklasse waar zij ingeschreven
staan. De volgorde van de kampen is steeds van het laagste naar het hoogste gewicht.
6.6 Aan elke individuele overwinning (IO) worden technische punten (TP) toegekend volgens
de SOR van de EJU:
–
–
–
–
–

Overwinning met ippon = 10 TP
Overwinning met waza-ari = 1 TP
Overwinning op basis van een hansoku-make = 10 TP
De verliezer die waza-ari scoorde = 1TP
Wanneer een ploeg onvolledig is, wint de tegenstander van de ontbrekende kamper met
10 TP. De judoka betreedt de mat niet en groet dus alleen samen met de ploeg.
– Golden Score is van toepassing, TP evenredig met de gemaakte score
6.7 De ploeg die het meest aantal individuele overwinningen (IO) behaalt, wint de confrontatie.
Indien gelijk, beslist de som van de TP. De verdeling van de wedstrijdpunten (WP) is als
volgt:
- 2 WP voor de winnende ploeg
- 0 WP voor de verliezende ploeg
- 1 WP voor beiden bij gelijke stand (hiki-wake)
6.8 Een klassement wordt opgemaakt op basis van de volgende criteria:
- som van de behaalde WP
- som van de behaalde IO
- som van de behaalde TP
Indien bovenstaande punten geen winnaar bepalen, dan is de onderlinge confrontatie
beslissend. In geval dat de onderlinge confrontatie onbeslist eindigt (hiki wake) en indien
een winnaar moet worden aangeduid in het kader van een podiumplaats, promotie of
degradatie, dan worden drie gewichtsklassen uitgeloot om na drie beslissende kampen in
Golden Score een winnaar aan te duiden. Indien na 2 kampen de uitslag duidelijk is, wordt
de derde kamp niet gevochten.
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7.

Titels, prijzen en selecties

7.1 De titel “Callant Cup kampioen” wordt toegekend aan de als eerste geklasseerde ploeg in het
eindklassement van 1ste afdeling.
7.2 Binnen elke reeks ontvangen de eerste drie geklasseerde ploegen in het eindklassement een
trofee. Daarbij worden voor heren- en damesploegen maximaal 15 medailles per ploeg
voorzien. Dit is een regel om de organisatie rond dit event mogelijk te maken. Bestellingen
achteraf zijn jammer genoeg niet mogelijk.
8.
Promotie en degradatie naar het eerstvolgende seizoen
8.1 Promotie
8.1.1.De als eerste geklasseerde in elke reeks van de 2de afdeling heren (A en B) stijgen naar
1ste afdeling
De twee hoogst geklasseerde in 2de afdeling dames stijgen naar 1ste afdeling.
8.1.2 De als eerste geklasseerde in elke reeks 3de afdeling heren stijgen naar 2de afdeling.
De twee hoogst geklasseerde in 3de afdeling dames stijgen naar 2de afdeling.
8.1.3 De als eerst geklasseerde ploeg in elke reeks 4de afdeling heren en de beste 4de (bij 3
reeksen in 4e afdeling) in de gehele 4de afdeling stijgen naar 3de afdeling. (indien 4
reeksen in 4de afdeling stijgt enkel de als eerst geklasseerde ploeg in elke reeks.
De overige ploegen uit de bevordering maken kans op promotie naargelang hun
volgnummer en de beschikbare plaatsen in hogere afdeling.
8.1.4 Een 2de ploeg met eenzelfde clubnummer kan nooit promoveren naar een reeks waar
reeds een ploeg met eenzelfde clubnummer rechtmatig aanwezig is. De vrijgekomen
plaats wordt opgevuld door de eerstvolgende gerangschikte ploeg uit de
desbetreffende gehele afdeling.
8.2 Degradatie
8.2.1 De twee als laatst geklasseerde ploegen in 1ste afdeling dalen naar 2de afdeling
8.2.2 De twee als laatst geklasseerde ploegen in elke reeks 2de afdeling (A en B) heren dalen
naar 3de afdeling heren.
8.2.3 De als laatste geklasseerde ploeg in elke reeks 3de afdeling heren daalt naar 4de afdeling
heren.
8.2.5. Indien een ploeg degradeert zodat deze club met twee ploegen in eenzelfde afdeling
zou aantreden, zal deze ploeg in een andere reeks ingedeeld worden.
8.3 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en forfaits kunnen meerdere ploegen promoveren
of degraderen. Gezien de Nationale Interclub sedert 2020 niet langer doorgaat, kunnen
eenmalig meerdere ploegen degraderen of promoveren op basis van hun opvolgnummer in
het eindklassement van de vorige editie.
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8.4 Clubs kunnen de promotie of degradatie niet weigeren. Indien een club de promotie of
degradatie weigert, wordt aan de betreffende ploeg een officieel forfait met de bijhorende
gevolgen toegekend.

9.

Forfait

9.1 De toekenning van een forfait betekent het verlies van alle confrontaties dus een score van
6-0 (60-0) in alle afdelingen met ploegen van 6 en een score van 5-0 (50-0) in de afdelingen
met ploegen van 5. Alle behaalde punten worden nietig verklaard, het klassement wordt
aangepast en de punten worden aan de resterende ploegen toegekend op de dag dat de
confrontatie gepland staat.
9.2 De betreffende ploeg kan de club opnieuw inschrijven in de laagste afdeling (cf. 2.4).
9.3 Een officieel forfait wordt toegekend door de wedstrijdorganisatie bij terugtrekking uit de
competitie na indienen van inschrijvingsformulier, bij weigering van promotie, bij
afwezigheid of in het kader van een sanctie.
9.4 De afwezigheid van een ploeg wordt door de reeksverantwoordelijke vastgesteld in
volgende gevallen:
-aanmelden na het afsluiten van de weging
-minder dan drie kampers kunnen opstellen in een afdeling met ploegen van 5
-minder dan vier kampers kunnen opstellen in een afdeling met ploegen van 6.
9.6 De reeksverantwoordelijke dient de afwezigheid vast te stellen in een verslag en zal het
forfait toekennen aan de desbetreffende ploeg.
9.7. De weging kan in geen geval verlengd worden. De ploeg dient ruim op tijd aanwezig te zijn.
Zij is zelf verantwoordelijk indien zij laattijdig arriveren.
9.8 De reeksverantwoordelijke brengt schriftelijk verslag uit van onregelmatigheden binnen
zijn reeks en kan in samenspraak met de wedstrijdorganisatiecommissie de nodige
beslissingen nemen.
9.9 Bij elke onregelmatigheid die het sportieve verloop van de wedstrijden en/of de algemene
orde verstoren, kan de reeksverantwoordelijke een schorsing opleggen aan de
desbetreffende ploeg voor de wedstrijddag. Indien de WOC de schorsing aanvaardt, zal een
forfait worden uitgesproken ten aanzien van de desbetreffende ploeg.
9.10 Een coach die zich misdraagt, kan door de hoofdscheidsrechter geweigerd worden in de
neutrale zone om verder als coach te fungeren. De coach kan die dag niet meer optreden in
zijn functie binnen de neutrale zone.
9.10.1 Wanneer de coach zich tijdens een wedstrijddag geheel incorrect gedraagt tegen
eender welke partij, heeft JV het recht de persoonlijke coachkaart in te trekken en
deze over te maken aan het JV-secretariaat met een verslaggeving van de gebeurde
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feiten. De melding van de klacht dient doorgegeven te worden via het online formulier
op de website of via klachtenbehandelaar@judovlaanderen.be
9.11 Een judoka die zich misdraagt kan door de reeksverantwoordelijke geschorst worden voor
verdere deelname tijdens de wedstrijddag.
9.12 Bij vaststelling van fraude of onregelmatigheden, rapporteert de WOC op basis van het
verslag van de reeksverantwoordelijke aan de klachtenbehandelaar die de opvolging
verzorgt.
10.

Corona

10.1 Op elk event van Judo Vlaanderen worden de dan vigerende corona maatregelen
gehanteerd.
10.2 Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot niet deelname aan het event.
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