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1. INLEIDING 
 

Bij het organiseren van wedstrijden baseert Judo Vlaanderen zich op de Sport and 
Organisation Rules (SOR) van de International Judo Federation (IJF).  
IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1646858825.pdf (rackcdn.com) 

 
Dit document beschrijft vooral waar Judo Vlaanderen afwijkt van de SOR en de aanpassingen 
of interpretaties omwille van de eigenheden van onze federatie. 
  
Het beperkt zich tot de algemeenheden en verwijst dikwijls naar specifieke 
wedstrijdreglementen waar nodig. Zo wordt voorkomen dat specifieke reglementen op 
verschillende plaatsen terug te vinden zijn en elk hun eigen leven gaan leiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/03/IJF_Sport_and_Organisation_Rul-1646858825.pdf
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2. ORGANISATIEVOORWAARDEN 
 

Officiële wedstrijden van Judo Vlaanderen kunnen enkel georganiseerd worden mits 
toelating van Judo Vlaanderen. Ze worden dan ook ondersteund door communicatie, 
administratie en logistiek vanuit JV. Er dient voldaan te worden aan minimumvoorwaarden 
om een wedstrijd te kunnen organiseren. 

 
Vriendschappelijke organisaties zijn niet gebonden aan dit document, maar moeten 
georganiseerd worden in dezelfde geest. 

 

2.1 Aanvraag van clubtornooien 
 

De algemene voorwaarde is dat een erkende JV-club of JV-clubkoepel in regel moet zijn met 
het intern reglement bij het aanvragen en bij het inrichten van de wedstrijd. 

 

2.2 Tijdschema 
 

1) December T – 2 jaar  
Opstellen kalender KBJB 202x • Vastleggen data organisaties JV, KBJB en Rankingtornooien • 
Openstellen online aanvraagformulieren cluborganisaties 202x 

2) Midden januari T – 1 jaar  
Deadline aanvraag cluborganisaties 202X 

3) Eind januari T – 1 jaar 
Kalendercommissie (zie intern reglement) – overleg JV commissies en provincies 

4) Maart T – 1 jaar  
Voorleggen Kalender 202X aan Bestuursorgaan JV 
Goedkeuring clubs per mail naar respectievelijke club 

5) April T – 1 jaar 
Kalender wordt online kenbaar gemaakt na goedkeuring via kalender website JV 

 

2.3 Aanvraagprocedure 
 

De aanvraag gebeurt volgens een procedure die jaarlijks bekendgemaakt wordt. Voor de 
aanvragen vanaf 2023 zal dit via het inschrijvingssysteem (Ledenbeheer) van JV gebeuren.  
 
Let wel: enkel indien alle gevraagde gegevens ingevuld zijn, zal er een aanvraag ingediend 
kunnen worden. 
 

 
 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
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2.4 Beschermde organisaties 
 

Cluborganisaties kunnen niet samenvallen met organisaties van JV en Judo Belgium, zoals: 
 

 Alle officiële kampioenschappen : PK1, VK en BK (Jeugd en senioren) 
 Alle BK’s : BK Mixed Teams U15/U18 – BK Teams jongens en meisjes U15/U18, ne-waza, 
kata, ... 
 Interclubkampioenschappen (Callant Cup en BK Mixed Teams) 
 Interprovinciale Ploegenontmoeting U13 (IP U13)  
 Bijscholingen leraars 2x/jaar  
 Bijscholingen provinciale en regionale scheidsrechters  
 Algemene Vergadering JV 
 Flanders Judo Cup (FJC) 
 Raad der Hogere Graden (RdHG) 
 Shiai² 
 Rankingtornooien 

1  Ontmoetingen U11/U13 zijn toegelaten tijdens PK senioren 

² G-ontmoetingen en ontmoetingen U11/U13 zijn toegelaten tijdens Shiai 

 

2.5 Goedkeuring van het tornooi 
 
De kalendercommissie, onder leiding van de event manager, evalueert de binnengekomen 
aanvragen en geeft al dan niet de toelating tot organisatie van het event. Indien dit nodig is, 
zullen zij ook naar oplossingen zoeken. 

Bij het nemen van deze beslissing wordt rekening gehouden met het belang van de 
organisatie van het tornooi binnen de algemene visie van Judo Vlaanderen. Op deze manier 
wordt gepoogd om elke judoka voldoende events aan te bieden. Er wordt rekening gehouden 
dat dezelfde type events zo weinig mogelijk op dezelfde dag/in hetzelfde weekend doorgaan. 
Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met organisaties op dezelfde locatie om 
onderlinge concurrentie te voorkomen. Events met een andere doelgroep kunnen dus wel 
doorgaan.   

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aangevraagde voorkeursdatum van de 
organiserende club. Het zal niet altijd  mogelijk zijn om dit te realiseren, maar we proberen 
steeds samen een oplossing te vinden. De beslissing wordt vervolgens steeds medegedeeld 
aan de aanvragende club. 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                             5 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

2.6 Praktische voorwaarden 
 

De inrichter van een tornooi is verantwoordelijk voor de volledige organisatie en stelt een 
tornooiverantwoordelijke aan. Deze persoon zorgt dat alle nodige materiaal aanwezig is en 
beslist met de provinciale dispatcher over eventuele aanpassingen vooraf of met de 
wedstrijdleider ter plaatse. Hij/zij zorgt voor aanwezigheid van een medische hulppost, regelt 
de vergoeding van de officials, is de contactpersoon indien dopingcontrole, verzorgt de 
medailleceremonie en publiceert de uitslag. De wedstrijdleider wedstrijdleider (= 
verantwoordelijke WOC + sds-punten) wordt in samenspraak met het provinciale comité 
aangesteld. 

De vergoeding van de wedstrijdleider valt ten koste van JV. De wedstrijdleider rapporteert 
aan de event manager in de gevraagde vorm de uitslag en de volledige wedstrijdbladen, dit 
binnen de 14 dagen na het event. 

De provinciale dispatcher stelt de officials aan waaronder de verantwoordelijke 
scheidsrechter. 

Klachten over het verloop gaan via de gewone klachtenprocedure: Melding of klacht - Judo 
Vlaanderen. 

2.7 Aanpassing van de aanvraag 
 
Wanneer een aanpassing van de datum nodig blijkt, neemt de tornooi-verantwoordelijke 
contact op met de event manager om een oplossing te zoeken. Het veranderen van datum 
gebeurt steeds met de goedkeuring van de inrichters van goedgekeurde tornooien met 
dezelfde doelgroep op de nieuwe datum. 

2.8 Ontlenen van materiaal 
 
Judo Vlaanderen beschikt over materiaal dat kan uitgeleend worden. 
De voorwaarden en modaliteiten worden gepubliceerd op de website. 

2.9 Uitnodiging 
 
De officiële uitnodiging wordt, na toestemming voor de organisatie van het tornooi, 
toegestuurd aan de event manager van Judo Vlaanderen. Op de flyer worden minstens 
volgende zaken meegedeeld : 

 Info betreffende de inrichtende club 
 Doelgroep(en) – leeftijden 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/melding-of-klacht/
https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/melding-of-klacht/
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 Plaats en datum 
 Weging met uurregeling + aanvang wedstrijden (dit mag een eerste richtlijn zijn: 
wijzigingen dienen ten laatste 2 weken voor aanvang aan het JV-secretariaat 
overgemaakt te worden) 
 Wedstrijdformule 
 Deelnemingsvoorwaarden 
 Inkomgelden 
 Inschrijvingsmodaliteiten 
 Bij beperking deelnemers vermelding van maximaal toegestane deelnemers 
 Logo Judo Vlaanderen 

 
De cluborganisaties die opgenomen zijn in de officiële kalender van Judo Vlaanderen en 
waarvan de uitnodiging is goedgekeurd, verbinden zich ertoe om één maand voor datum 
hun tornooi aan te kondigen via hun eigen kanalen. Promotie kan tevens ook via de kanalen 
van de betreffende provincie gebeuren. 

2.10 Medische hulppost 
 
De tornooiverantwoordelijke van de cluborganisatie is verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid van een medische begeleiding en verzorgingspost gedurende de hele 
wedstrijd. De minimumvereisten voor de verzorgingspost zijn: 

 De verzorgingspost (met een nodig aantal personen met een EHBO-diploma of 
officiële instanties zoals bvb. Rode Kruis) moet voor de aanvang van de wedstrijden 
aanwezig zijn en bemand blijven met voldoende verzorgers zolang er wedstrijden 
zijn. Deze post is er niet alleen voor de judoka’s, maar ook voor het aanwezige 
personeel 
 1 EHBO’er aan de rand per mat is een absoluut minimum 

      Minimum benodigdheden van medische uitrusting: 

 1 tafel met 2 stoelen voor de EHBO’ers 
 1 medisch inspectiebed 
 2 of 3 stoelen afgeschermd om privacy te verzekeren 
 1 volledig uitgeruste EHBO-koffer 
 Voldoende ijszakken en gekoeld water over de ganse wedstrijddag 
 1 stretcher (draagberrie) 
 Radioverbinding of telefoon met dichtstbijzijnde kliniek met een spoedafdeling 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
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De aanwezigheid van een arts in de zaal wordt aanbevolen (eventueel telefoon met 
wachtdienst). Bij een ernstig ongeval moet efficiënt en snel ingegrepen kunnen worden.  

De onmiddellijke beschikbaarheid van een ziekenwagen wordt aanbevolen (eventueel 
telefoon met wachtdienst).  Een snelle evacuatie en gemakkelijke toegankelijkheid van de 
ziekenwagen is belangrijk. De ziekenwagen moet te allen tijde een vrije uitrit hebben tot op 
de aansluiting met de openbare weg. 

2.11 Coach 
 
Iedere judoka heeft het recht zich tijdens de wedstrijd te laten bijstaan door een coach. De 
coach van JV-judoka’s dient een vergunninghouder KBJB (JV/FFBJ) te zijn. Bij officiële 
kampioenschappen van JV en de KBJB dient de coach tevens te beschikken over een 
persoonlijke en geldige coachkaart op naam (JV of FFBJ). Indien de houder van een JV-
coachkaart een deelnemer op een officieel kampioenschap begeleidt, heeft hij/zij het recht 
om zijn/haar atleet te coachen en de wedstrijdzone te betreden. Deze kaart geeft geen gratis 
toegang. 

Wanneer de coach zich tijdens een wedstrijddag geheel incorrect gedraagt tegen eender 
welke partij, heeft de verantwoordelijke scheidsrechter het recht om die dag het coachen van 
de coach die zijn boekje te buiten gegaan is te verbieden. De verantwoordelijke 
scheidsrechter dient hiervan officieel melding te maken via Melding of klacht - Judo Vlaanderen 

2.12 Wedstrijdruimte 
 
De coach dient zich te gedragen conform de gedragscode van Judo Vlaanderen. Het is een 
scheidsrechter en tijdopnemer alsook iedereen die een officiële taak heeft niet toegestaan 
om tijdens een competitie, waar hij officieel werd aangesteld (een) deelnemer(s) tijdens 
diens/hun wedstrijd te coachen of te begeleiden 

2.13 Officiële JV-tornooien en kampioenschappen 
 
Bij het organiseren van officiële tornooien zoals kampioenschappen en dergelijke meer zal 
steeds een overeenkomst gesloten worden met de club of clubkoepel waarin de rechten en 
plichten van beide partijen afgesproken worden. 

 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/melding-of-klacht/


 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                             8 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

3. WEDSTRIJDEN EIGEN AAN DE FEDERATIE 
 

De aankondiging ‘Kampioenschap’ mag uitsluitend gebruikt worden voor officiële JV of KBJB 
kampioenschappen, zijnde: Provinciale Kampioenschappen, Vlaams Kampioenschap, 
Belgisch Kampioenschap, Vlaams en Nationaal Interclubkampioenschap en Interprovinciale 
ploegenkampioenschappen. De titel ‘kampioen’ is voorbehouden aan de winnaar van de 
finale. 

De aankondiging Provinciaal Kampioenschap, Regionaal Kampioenschap, Vlaams 
Kampioenschap, Flanders Judo Cup, Trofee van Vlaanderen, Vlaams Open, Open Vlaams zijn 
als ‘merknaam’ enkel voorbehouden voor Judo Vlaanderen. 

De aankondiging Belgisch Kampioenschap, Open Belgisch Kampioenschap, Belgium Open 
zijn als ‘merknaam’ enkel voorbehouden voor de Koninklijke Belgische Judo Bond vzw. 

De aankondiging “Open Kampioenschap” of “open tornooi” mag uitsluitend gebruikt worden 
indien alle nationaliteiten van bij JV, FFBJ, EJU en IJF aangesloten judobeoefenaars de 
gelegenheid krijgen deel te nemen, binnen de beperkingen van de gestelde 
leeftijdscategorie, gewichtsklasse en gradenclassificatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
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4. WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

4.1 Algemeen 
 
Dit reglement behandelt de algemene regelgeving voor tornooien en kampioenschappen 
zoals beschreven in de SOR. Aanvullingen zijn gemaakt voor de U15. Bij tornooien en 
kampioenschappen zoals U13, Ne-waza, Callant Cup, Kata, etc worden ze aangevuld met 
specifieke reglementen. 

Shiai heeft zijn eigen reglement en wordt hier niet verder behandeld. 

4.2 Deelname 
 
Geldige vergunning van Judo Vlaanderen, FFBJ of een judofederatie aangesloten bij EJU/IJF. 
De vereiste minimumgraad is 3de Kyu. Afwijkingen kunnen toegestaan worden bij o.a. 
instaptornooien. 

Geldig identiteitsdocument: 

 Nationale identiteitskaart 
 Bewijs van verlies van ID-kaart uitgereikt door de politie 
 Internationaal paspoort 
 Nationaal, Europees of internationaal rijbewijs met foto 
 Voor niet EU-burgers is een officieel bewijs van woonst toegelaten, afgeleverd door 
de gemeente waar hij/zij woonachtig is 
 Kopie van de ID-kaart met foto op papier of op een elektronische drager zoals 
tablet, smartphone, laptop, … 

      Aanbevolen documenten: 

 Verzekeringsformulier van JV (Let op! Online invullen achteraf) 
 Info medicatie en allergieën 

4.3 Geslacht 
 
Op wedstrijdactiviteiten is het verboden dat judoka’s van verschillend geslacht tegen elkaar 
strijden. Meisjes/dames strijden tegen meisjes/dames en jongens/heren strijden tegen 
jongens/heren. De enige uitzondering die hierbij gemaakt wordt, is bij de U9: hier mogen 
jongens en meisjes ook tegen elkaar kampen. 

 
 
 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.judovlaanderen.be/graden-techniek/shiai/
https://www.judovlaanderen.be/clubmanagement/verzekering/
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Verder stellen de richtlijnen het volgende: 
 
- Transmannen kunnen zonder enige beperking deelnemen aan de mannencompetitie 
- Transvrouwen kunnen deelnemen aan de vrouwencompetitie op voorwaarde dat: 

o De atlete officieel verklaart dat haar genderidentiteit vrouwelijk is. Deze verklaring 
kan voor sportdoeleinden niet gewijzigd worden in de eerste vier jaar; 

o De atlete bewijst dat het totale testosterongehalte in het bloedserum minstens 12 
maanden voorafgaand aan de eerste competitiedeelname minder dan 10 nmol/l 
bedraagt; 

o De atlete bewijst dat het totale testosterongehalte in het bloedserum onder de 10 
nmol/l blijft in de periode dat de atlete de intentie heeft om deel te nemen aan de 
vrouwencompetitie. 

o Of de atlete al dan niet voldoet aan deze voorwaarden kan gecontroleerd worden 
door testafnames. Wanneer de atlete niet voldoet aan de voorwaarden zal zij 
geschorst worden voor 12 maanden. 

4.4 Leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 
 
Voor deelname aan de wedstrijdactiviteiten van Judo Vlaanderen gelden 
leeftijdscategorieën zoals jaarlijks door JV vastgelegd in de ‘Bepalingen voor 
leeftijdscategorieën en gewichtsklassen’. 
 
Verschuiven van leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 
 
U15: De judoka’s U15 kampen in hun eigen leeftijdscategorie en gewichtsklasse. 

 
Individuele Tornooien 

 
U18: De judoka’s U18 mogen deelnemen in de leeftijdscategorieën U21 en Senioren 
U21: De judoka’s U18 mogen deelnemen in de leeftijdscategorieën Senioren 

 
In geval dat er in een gewichtsklasse slechts 1 judoka is, mag deze ondergebracht 
worden in de zwaardere aansluitende klasse.  
 
Opmerking: Deze uitzonderingsregel kan enkel toegepast worden indien alle betrokken 
personen van beide categorieën voltallig akkoord gaan en wanneer de ouders van 
judoka’s U18 hun toestemming geven. Bij 18+ is geen toestemming van de ouders meer 
nodig.  

 
Let wel: Deze regel is niet van toepassing op de officiële kampioenschappen. 
 
In geval er in de zwaarste klasse slechts 1 judoka aanwezig is mag deze in de lichtere 
aansluitende klasse ondergebracht worden. 

 
 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
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Opmerking: Deze uitzonderingsregel kan enkel toegepast worden indien alle betrokken 
personen van beide categorieën voltallig akkoord gaan en wanneer de ouders van 
judoka’s U18 hun toestemming geven. Bij 18+ is geen toestemming van de ouders meer 
nodig. 
 
Let wel: Deze regel is niet van toepassing op de officiële kampioenschappen. 
 

Ploegentornooien en -kampioenschappen 

Volgens het specifieke reglement. 

4.5 Medisch attest – Medische controle 
 
Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan tornooien of 
ontmoetingen. Wanneer de personen aangeduid voor de medische begeleiding beslissen 
dat een deelnemer vanwege ziekte of blessure niet verder kan deelnemen, is deze beslissing 
bindend. 
 
Alle judoka’s dienen zich te schikken naar het Decreet over Gezond en Ethisch Sporten van 20 
december 2013, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2014. Het decreet van 13 
juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij de decreten 
van 21 november 2008 en 25 mei 2012, wordt opgeheven. Ook artikelen 16, tweede en derde 
lid, en 19, §3, werden opgeheven op 1 januari 2015 met ingang van de vernieuwde WADA-code.  
 
De vergunninghouders zijn verplicht een regelmatige medische controle te ondergaan. De 
clubverantwoordelijken worden erop gewezen dat zij dit kenbaar moeten maken aan hun 
leden. Ieder lid of iedere club is vrij hieromtrent een regeling uit te werken en dit administratief 
op punt te stellen. Bij deelname aan competities wordt verondersteld dat iedere 
deelnemende judoka zich regelmatig medisch laat onderzoeken. 
 
Voor de vergunninghouders zal vanaf de leeftijd van 40 jaar (Art. 4) bij elke deelname aan 
een competitieve activiteit of een examen een attest van medische geschiktheid gevraagd 
worden. Deelname zal enkel toegestaan worden na het voorleggen van een doktersattest 
dat niet ouder mag zijn dan 6 maand of door een bewijs van medische controle getekend en 
gedateerd door de geneesheer op de vergunning. Wat betreft de frequentie van het medisch 
onderzoek dienen de richtlijnen gevolgd te worden, ons opgelegd door de Vlaamse 
executieven (GES-decreet uitvoeringsbesluiten). 

4.6 Dopingcontrole  
 
Voor meer info: www.dopinglijn.be  JV-Website: Gezond Sporten  
Intern Reglement: Deel 8 (GES) en Deel 12 (Tuchtreglement inzake dopingpraktijken) 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023690.html
https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/06/20201119-IR-Deel-8-Gezond-en-Ethisch-Sporten-GES.pdf
http://www.dopinglijn.be/
https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/gezond-sporten/
https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/06/20201119-IR-Deel-8-Gezond-en-Ethisch-Sporten-GES.pdf
https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2021/06/20201120-IR-Deel-12-Tucht-Elitesporters-en-Begeleiders.pdf
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4.7 Overtreding 
 
Een overtreding van een antidopingregel in verband met een dopingcontrole binnen 
wedstrijdverband leidt automatisch tot annulering van het individuele resultaat dat is 
behaald in die wedstrijd met alle daaruit voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van 
eventuele medailles, punten en prijzen. 
 
Naast de automatische diskwalificatie van de resultaten in de wedstrijden waarin het 
positieve monster is aangetroffen, zullen alle andere wedstrijdresultaten die zijn behaald 
nadat er een positief monster is afgenomen (of dat nu binnen of buiten wedstrijdverband is) 
of er een andere overtreding van antidoping-regels heeft plaatsgevonden, door het begin 
van een periode van voorlopige schorsing of uitsluiting worden gediskwalificeerd, tenzij de 
rechtvaardigheid anders vereist, met alle consequenties van dien, zoals het verlies van 
eventuele medailles, punten en prijzen. 

4.8 Bijzondere bepalingen U15 
 
Kansetsu-waza en shime-waza zijn niet toegestaan bij U15. Het gebruik van kansetsu-waza 
(klemmen) of shime-waza (verwurgingen) bij U15 wordt de eerste maal bestraft met shido. 
Bij herhaling wordt er bestraft met Hansoku make. De judoka mag wel verder deelnemen aan 
het tornooi. 

4.9 Bijzondere bepalingen voor blinden en slechtzienden 
 
Voor de kampioenschappen van JV dienen blinden/slechtzienden zich te schikken naar de 
reglementering van JV. Zij kunnen dus deelnemen aan de tornooien en kampioenschappen 
van JV zonder aangepaste reglementering voor blinden/ slechtzienden. Dit wil zeggen, 
starten zonder Kumi Kata en start van de wedstrijd op de reguliere plaats. 
 
De slechtziende of blinde dient de organisatie vooraf op de hoogte te stellen van zijn/haar 
handicap (melding vooraf aan de centrale tafel). De slechtziende of blinde kan zich laten 
begeleiden tot aan de mat door één aangestelde vaste begeleider voor die dag. Deze 
begeleider dient nadien onmiddellijk de mat te verlaten en zich terug op de tribune te 
begeven indien hij/zij geen toestemming heeft om zich te mogen bewegen in de 
wedstrijdzone. Na de wedstrijd zal de begeleider terug opgeroepen worden om de judoka 
terug naar de tribune te begeleiden. 
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4.10 Wedstrijdkledij 
 
Witte en blauwe judogi  OF 
Witte judogi met witte of rode wedstrijdgordel bovenop graadgordel 
Zie ook specifieke reglementen (Appendix C – IJF Judogi Rules). 

4.11 Naamembleem 
 
         Naai-instructies 

 

 

 

 

        Zie ook specifieke reglementen (Appendix C – C1.8 Backnumber) 

4.12 Wedstrijdtijd 
 
U15: 3 minuten  

Vanaf U18: 4 minuten 

4.13 Recuperatietijd 
 
U15: 5 minuten 

Vanaf U18: 5 minuten, 10 minuten op Belgisch Kampioenschap 

4.14 Oproeptijd 
 
SOR 30sec – U13  3x 1 min afroepen   

4.15 Forfait 
 
Een kamper die forfait geeft voor een komende kamp mag nadien de competitie niet 
verderzetten. Bij een bewuste forfait in de poule zullen alle resultaten van de voorgaande 
wedstrijden vervallen, alle andere kampers uit de poule krijgen een winstscore. Behaalde 
punten voor de jeugdranking JV en de SDS worden toegekend. 
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Bij een forfait wegens blessure (bevestigd door aanwezige hulppost) blijven alle scores 
behouden. Behaalde punten voor de jeugdranking JV en de SDS worden toegekend. 

 
Wanneer een judoka U18 het bewustzijn verliest door verwurging (shime waza) wordt verdere 
deelname aan het tornooi ontzegd. Alle scores blijven behouden. Behaalde punten voor de 
jeugdranking JV en de SDS worden toegekend. 
 

4.16 Gelijktijdige Ippon 
 
Bij het toekennen van gelijktijdig ippon wordt de wedstrijd opnieuw gekampt in golden score. 
Diegene die weigert, verliest de wedstrijd met kiken-gashi. 

4.17 Hansoku Make 

4.17.1 Technische hansoku-make of na opstapeling van kleine fouten  

 
Hansoku-make komt voort uit een opstapeling van kleine fouten (Shido 1, Shido 2, SHido 3) of 
bij technische Hansoku-make. Volgens het reglement telt de Hansoku-make enkel voor de 
lopende kamp. De judoka’s worden niet uitgesloten van het tornooi en mogen aan een 
volgende kamp deelnemen. 

 
Hansoku-make wordt gegeven aan beide finalisten 

 
De herkansingsronde kan normaal opgesteld worden en de tweede 3de plaatsen kunnen 
bereikt worden. De finalisten, die Hansoku-make kregen, worden geselecteerd voor het 
volgende kampioen-schap. Beide finalisten dienen een Golden Score kamp te vechten om 
te bepalen wie er als 1ste en 2de geplaatst wordt. 

 
Hansoku-make wordt gegeven aan beide ½ finalisten in één tabelhelft 

 
De judoka’s die beiden Hansoku-make wegens opstapeling van kleine fouten (Shido 1, Shido 
2, Shido 3) kregen, dienen een extra Golden Score kamp te vechten om te bepalen wie er 
doorstroomt naar de finale en wie er naar de herkansingen wordt verwezen. De winnaar 
stroomt door. De verliezer wordt naar de herkansingen verwezen. 

 
Hansoku-make wordt gegeven aan de ¼ finalisten in één tabeldeel (een kwart) 

 
De judoka’s die beiden Hansoku-make wegens opstapeling van kleine fouten (Shido 1, Shido 
2, Shido 3) kregen, komen in de herkansingsronde terecht. Hierdoor dient de judoka uit 
onderstaande reeks niet te kampen in de ½ finale en stroomt hij of zij dus rechtstreeks door 
naar de finale. 
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4.17.2 Rechtstreekse Hansoku-make wegens wangedrag 

 
De deelnemers worden uitgesloten voor verdere deelname aan het tornooi of 
kampioenschap en in geval er in poule gekampt werd, vervallen alle voorgaande resultaten 
van die dag. 
 
Hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan beide finalisten 

 
In dit geval is de herkansingsronde reeds gedaan en is de derde en vierde plaats gekend. De 
finalisten worden niet opgenomen in de einduitslag en stromen niet door naar het volgende 
kampioenschap. De als 3de en 4de geplaatste judoka’s schuiven niet door naar plaats 1 en 2. 

 
Rechtstreekse Hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan de ½ finalisten 

 
De finalist uit het andere luik schuift automatisch door naar de eerste plaats. Voor het 
betreffende luik wordt een dubbele herkansing opgesteld voor de verliezers tegen de halve 
finalisten. De uitslag geeft een 3de plaats en een 4de plaats, die mag doorgaan naar het 
volgende kampioenschap. De eerste plaats is gekend! (De finalist uit het andere luik wordt 
eerste, geen tweede plaats!) 

 
Tabellen ter beschikking in bijlage. 
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4.18 Wedstrijdruimte 
 
Het tornooi wordt ingericht in een zaal die voldoet aan de vereisten voor het inrichten van 
sportieve evenementen. 

 
 Voldoende groot 
 Voldoende kleedruimtes, douches en toiletten (gescheiden voor jongens en 
meisjes) 
 In regel met de veiligheidsvoorschriften Sport Vlaanderen ter inrichting van 
sportieve events  
 Risicoanalyse in bezit voor gehuurd materiaal zoals bvb tribunes, zaal, etc (KB 25 
april 2004) 

 
Dranken verkopen of verbruiken in de onmiddellijke omgeving van de wedstrijdoppervlakte 
is niet toegestaan, de cafetaria moet gescheiden zijn van het wedstrijdgedeelte. Een vrije 
ruimte van 1m wordt voorzien tussen de wedstrijdruimte en het publiek, deze kan afgebakend 
zijn met een afsluiting. 
 
De organisatoren voorzien, langs iedere wedstrijdruimte, twee zitplaatsen voor de coaches 
van beide deelnemers. Deze zitplaatsen moeten zich buiten de veiligheidszone bevinden en 
moeten duidelijk te herkennen zijn door het aanbrengen van een gepast opschrift.  

 
De tatami is opgesplitst in twee verschillende kleuren. Het wedstrijdgedeelte is in één kleur en 
het veiligheidsgedeelte in een andere kleur. Deze kleuren zijn niet bepaald, maar moeten 
duidelijk te onderscheiden zijn (blauw en geel zijn aangewezen, maar niet verplicht). 

4.19 Afmetingen 
 
BK Senioren 

Wedstrijdzone: minimum 8m x 8m, maximum 10m x 10m 
Veiligheidszone: buitenom minimum 3 meter, tussen 2 aangrenzende wedstrijdruimtes 4 
meter 

 
      Andere tornooien 

Wedstrijdzone: minimum 7m x 7m 
Veiligheidszone: buitenom minimum 3 meter, tussen 2 aangrenzende wedstrijdruimtes 
minstens 3 meter, maar 4 meter wordt aanbevolen 
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4.20 Wedstrijdformules 
 
Diverse wedstrijdformules zijn mogelijk. De gebruikte formule moet vooraf gecommuniceerd 
worden. 

4.21 Podium 
 
Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen gelden de volgende richtlijnen: 

 Bij één deelnemer: gouden medaille of 1ste plaats 
 Bij twee deelnemers: gouden en zilveren medaille of 1ste en 2de plaats 
 Bij drie deelnemers: gouden, zilveren en bronzen medaille of 1ste, 2de en 3de plaats 
 Bij vier deelnemers: gouden, zilveren en twee bronzen medailles of 1ste, 2de en twee 
3de plaatsen 
 Bij meer dan vier deelnemers: gouden, zilveren en twee bronzen medailles of 1ste, 2de 
en twee 3de plaatsen 
 Bij ploeg/teamwedstrijden: één eerste, één tweede en één derde prijs 

De deelnemers zijn ertoe verplicht om deel te nemen aan de openings- en 
sluitingsceremonie en de uitreiking van de medailles, volgens de aanduidingen van de 
organisatoren. De judoka’s moeten in witte judogi zijn. Stadskledij of trainingspak worden niet 
toegelaten. Onrechtmatige afwezigheid op het podium leidt tot afstandsverklaring van de 
medaille en tot schrapping in de rangschikking. 

4.22 Derde en vierde plaats 
 
Bij doorstroming naar bvb. het BK wordt de derde en vierde plaats berekend als volgt: 

1. Bij een eerdere rechtstreekse confrontatie is de winnaar van die wedstrijd 3e, de verliezer 
4de 

2. Indien niet voldaan aan regel 1: wie verliest van de 1ste, is 3de 
3. Indien niet voldaan aan regel 1 en 2: wie verliest van de 2de, is 3de   
4. Indien niet voldaan aan regel 1, 2 en 3: wie het verst in de tabel geraakt, is 3de 
5. Indien niet voldaan aan regel 1, 2, 3 en 4: de 3de en 4de plaats zal bepaald worden door de 

originele lottrekking: wie uit de bovenste helft van de tabel komt, is 3de en wie uit de 
onderste helft van de tabel komt is 4de. 
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4.23 Rangschikking bij poules 
 
In dit geval kampt iedere judoka of ieder team met alle tegenstanders. De winnaars worden 
als volgt bepaald: 

Regel 1. Het aantal overwinningen. 

Regel 2. Indien het aantal overwinningen gelijk is: Ippon/waza-ari-awasete-ippon 10 punten, 
Waza-ari 1 punt. Alle gemaakte scores tellen mee voor zowel winnaar als verliezer in de 
reguliere tijd en in de Golden Score. Maximum is 10 punten per kamp. 

Regel 3. Indien 2 deelnemers een gelijk aantal overwinningen en punten hebben, is de 
winnaar van de onderlinge confrontatie beter. 

Regel 4. Bij een gelijk aantal overwinningen en punten en wanneer onderlinge vergelijking niet 
mogelijk is (vb. 3 deelnemers gelijk), beslist de kortste geaccumuleerde tijd van alle 
overwinningen.  

Regel 5. Indien de tijd gelijk is beslist het gewicht bij de weging. De atleet met het laagste 
gewicht is beter. 

Regel 6. Indien de gewichten gelijk zijn, komt er een knock-out system tussen de betrokken 
deelnemers. Na een nieuwe loting wordt een wedstrijd tussen twee deelnemers gehouden. 
De winnaar van deze wedstrijd kampt tegen de derde deelnemer. De winnaar van deze partij 
is beter.  

Bij gelijke stand, in de categorieën U9 – U11 – U13 mag er geen nieuwe partij worden 
gevochten. Het is de jongste deelnemer die als winnaar zal worden aangeduid. 
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5. BIJLAGE 
 

Rechtstreekse Hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan beide ¼ finalisten in één 
tabeldeel (een kwart) 

Beide overtreders verdwijnen uit de competitie. De reeks gaat gewoon verder zoals bij het uitvallen van 
een kamper (kwetsuur!) tot aan de finale. De herkansingsronde kan worden opgemaakt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                             20 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

ENKELE HERKANSING 

Ingeval van gelijktijdig Hansoku-make van finalisten, ½ finalisten en ¼ finalisten bij wedstrijden met 
enkele herkansingen gelden volgense regels: 

 

Rechtstreekse Hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan beide finalisten 

De 3de  en 4de geplaatsten zijn bekend; 1ste en 2de plaatsen blijven open. 
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Rechtstreekse Hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan beide ½ finalisten van 
één tabelhelft 

De verliezers van de ¼ finalisten die uitgesloten werden, komen in de herkansingsronde terug. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hansoku-make wordt gegeven aan de beide ½ finalisten van één tabelhelft 

De judoka’s die beiden Hansoku-make wegens opstapeling van kleine fouten (Shido 1, Shido 2, 
Shido 3) kregen, dienen een extra Golden Score kamp te vechten om te bepalen wie er doorstroomt 
naar de finale en wie er naar de herkansingen wordt verwezen. De winnaar stroomt door, de 
verliezer wordt naar de herkansingen verwezen. 

 

 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                             22 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

Hansoku-make wordt gegeven in de beide kwartfinales van één tabeldeel (kwart) 

Normale afwerking van de herkansingspoule. 
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