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Hoofdstuk 1  Algemeen 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

1. Tenzij anders is aangegeven zijn deze wedstrijdbepalingen van toepassing op 

alle judo wedstrijdactiviteiten en gelden zowel voor dames en meisjes als 

voor heren en jongens.  

2. In deze wedstrijdbepalingen is omwille van de leesbaarheid steeds ‘hij’ ge-

bruikt. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.  

Artikel 2. Wedstrijdactiviteiten 

Onder wedstrijdactiviteiten worden verstaan: 

1. Wedstrijden onder auspiciën van de JBN welke worden georganiseerd door de 

JBN: 

 a. door de EJU of IJF aan JBN toegewezen internationale toernooien  

 b. Nationale kampioenschappen mixteams 

 c. Nederlandse kampioenschappen 

 d. Voorselecties van Nederlandse kampioenschappen dames / heren (dis-

trictskampioenschappen), het Nederlandse kwalificatie toernooi (kwalifi-

catietoernooi voor de Nederlandse kampioenschappen dames / heren) 

 e. Voorselectie van overige Nederlandse kampioenschappen in de districten 

(districtskampioenschappen) 

 f. Overige districtskampioenschappen of districtswedstrijden, die niet uit-

monden in een Nederlands kampioenschap of nationaal kampioenschap. 

2. Wedstrijden (toernooien) onder auspiciën van de JBN welke worden georgani-

seerd door bij de JBN aangesloten clubs. 

3. Wedstrijden, (randori) toernooien (wedstrijd) clinics, workshops en dergelijke 

tussen twee clubs en waarbij maximaal twee wedstrijdruimten gebruikt wor-

den of, indien er meer wedstrijdruimten gebruikt worden, met maximaal hon-

derd deelnemers verdeeld over de gehele wedstrijddag. 

4. Voor alle wedstrijdactiviteiten dient formeel toestemming te worden gevraagd 

aan JBN, met uitzondering van de in lid 3 genoemde activiteiten. 

Artikel 3. Wedstrijdruimte 

1. In afwijking van het bepaalde in het judo wedstrijdreglement dient de ge-

vechtsruimte voor de Nederlandse kampioenschappen senioren minimaal 

8 X 8 meter te zijn, terwijl bij ruimtelijke problemen voor de buitenste wed-

strijdruimten 7 X 8 meter is toegestaan. 

2. Voor het Nederlandse kwalificatie toernooi dames / heren, de NK mixteams, 

de voorselecties van de Nederlandse kampioenschappen in de districten (dis-

trictskampioenschappen) dient de gevechtsruimte minimaal 7 X 7 meter te 

zijn. 

3. De veiligheidsstrook tussen de wedstrijdruimten dient, zowel voor de Neder-

landse kampioenschappen, het Nederlandse kwalificatie toernooi dames / he-

ren, en de voorselecties, minimaal 3 meter te zijn en aan de buitenzijden mi-

nimaal 2 meter. 
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4. Voor alle overige wedstrijden geldt dat het verschil tussen lengte en breedte 

van de gevechtsruimte niet groter mag zijn dan 1 meter. 

 Minimale afmetingen: 

  Leeftijdscategorie ‘Jeugd (meisjes en jongens) onder 12 jaar ’ 

   veiligheidsstrook 1 meter; 

   gevechtsruimte 25 m2. 

  Leeftijdscategorie onder 18 jaar: 

   veiligheidsstrook 2 meter; 

   gevechtsruimte 36 m2. 

  Leeftijdscategorie vanaf 18 jaar: 

  veiligheidsstrook tussen de wedstrijdruimten minimaal 3 meter en 

aan de buitenzijden minimaal 2 meter;  

   gevechtsruimte 49 m2. 

Indien wedstrijden voor meerdere leeftijdscategorieën op één wedstrijd-

ruimte plaats hebben, dienen de afmetingen te voldoen aan die van de oud-

ste leeftijdscategorie. 

Artikel 4. Materiaal 

De organiserende instantie is verantwoordelijk voor scoreborden, scorelijsten, en 

alle andere administratieve bescheiden 

Artikel 5. Arbitrage 

1. Alle wedstrijden, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2, moeten worden geleid 

door scheidsrechters, die in het bezit zijn van een geldige licentie.  

2. Het aantal scheidsrechters per wedstrijdruimte voor wedstrijden zoals be-

doeld in artikel 2 lid 1 onder a t/m f bedraagt tenminste vijf, waarvan twee 

die het scorebord bedienen en die als tafeljury (wedstrijdschrijver/secretaris 

en tijdwaarnemer) fungeren. 

3. Bij wedstrijden zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 kan - uitsluitend na toestem-

ming van de nationale scheidsrechters commissie judo (NSCJ) resp. district 

scheidsrechters commissie judo (DSCJ) - worden volstaan met één scheids-

rechters per wedstrijdruimte, terwijl er tenminste twee personen moeten zijn 

die het scorebord bedienen en die als wedstrijdschrijver (-secretaris) en als 

tijdwaarnemer fungeren. 

4. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het geldende judo wedstrijdre-

glement, alsmede – bij de betreffende wedstrijden - het JBN judo wedstrijd-

reglement voor jongeren onder 12 jaar en het JBN wedstrijdreglement judo 

voor mensen met een beperking. 

5. De NSCJ resp. de betreffende DSCJ stelt bij de in artikel 2 lid 1 en 2 bedoelde 

wedstrijden een persoon aan die als 'coördinator' fungeert. Deze persoon 

verdeelt de scheidsrechters over de wedstrijdruimten en fungeert tevens als 

aanspreekpunt. Als regel arbitreert deze persoon zelf niet. 
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6. Reis- en verblijfkosten vergoeding van de in lid 1 bedoelde scheidsrechters 

zijn minimaal overeenkomstig de hiervoor geldende regeling. Deze komen ten 

laste van de organiserende instantie. 

Artikel 6. Wedstrijden en geslacht 

Behoudens voor de leeftijdscategorie ‘Jeugd (meisjes en jongens) onder 12 jaar ’ 

is het verboden dat deelnemers van verschillend geslacht tegen elkaar strijden.  

Artikel 7. Medische begeleiding 

1. Bij alle wedstrijdactiviteiten zoals bedoeld in artikel 2,  dient per twee wed-

strijdruimten tenminste één persoon aanwezig te zijn die minimaal in het be-

zit is van een geldig EHBO-diploma (bij gebruik van drie / vijf wedstrijdruim-

ten moeten dit dus tenminste twee respectievelijk drie personen zijn). 

2. Indien in de accommodatie meerdere zalen worden gebruikt, geldt het in lid 1 

bepaalde voor elke zaal. 

3. Ter plaatse dient EHBO-materiaal beschikbaar te zijn. 

Artikel 8. Wedstrijdseizoen 

1. Het wedstrijdseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het 

daaropvolgende kalenderjaar 

2. Het gedeelte van het wedstrijdseizoen lopende van 1 september tot en met 

31 december van hetzelfde kalenderjaar wordt aangeduid als het eerste ge-

deelte van het wedstrijdseizoen. Het gedeelte lopende vanaf 1 januari tot en 

met 31 augustus wordt aangeduid als het tweede gedeelte van het wedstrijd-

seizoen. 

3. Een wedstrijdseizoen wordt aangegeven door toevoeging van de beide betref-

fende jaartallen. 

Artikel 9. Inschrijving en deelnameverplichting 

1. De wijze waarop voor wedstrijden kan worden ingeschreven wordt bepaald 

door de organiserende instantie. 

2. Inschrijfgeld dient aan de hiervoor in aanmerking komende instantie te wor-

den betaald op de wijze en het tijdstip zoals bepaald wordt door de organise-

rende instantie. De hoogte van het inschrijfgeld en de toegangsprijzen wor-

den door de organiserende instantie vastgesteld. 

3. Iedere deelnemer is verplicht zich te presenteren op de wedstrijden waarvoor 

werd ingeschreven. Het wegblijven, zonder vooraf bericht van verhindering te 

geven, kan tuchtrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben en ontslaat inge-

schrevene niet van enige betalingsverplichting. 

Artikel 10. Weging en controle 

1. Voor alle wedstrijden moeten de deelnemers worden gewogen en gecontro-

leerd op geslacht en bondslidmaatschap. 

2. De organiserende instantie dient de weeg- en controletijden tenminste één 

week van te voren bekend te maken. 
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3. De organiserende instantie bepaalt wie de weging en de controle verrichten. 

Voor vrouwelijke deelnemers dient de weging en de controle op geslacht door 

dames, voor mannelijke deelnemers door heren te geschieden. 

4. Bij de weging wordt het zuivere lichaamsgewicht bepaald, waarbij wordt afge-

rond op één decimaal achter de komma (bijvoorbeeld: 81,04 kg. = 81,0 kg. en 

81,06 = 81,1 kg.). 

5. Een deelnemer die zich te laat bij de weging en de controle meldt, kan wor-

den uitgesloten van deelname aan de wedstrijden waarvoor gewogen en ge-

controleerd moet worden. 

6. Bij de wedstrijden (toernooien) zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 onder f en lid 

2 moet een organiserende instantie een deelnemer de gelegenheid geven tot 

uiterlijk vijf dagen vóór de datum waarop het evenement plaatsvindt de op-

gegeven gewichtsklasse te wijzigen.  

 Bij de voorselecties voor de Nederlandse kampioenschappen onder 15 jaar en 

de Nederlandse kampioenschappen onder 18 jaar kan een deelnemer op de 

wedstrijddag zelf worden overgeschreven naar de voor hem geschikte ge-

wichtsklasse. 

7. Gelegenheid tot weging en controle moet worden gegeven ten hoogste twee 

uren vóór aanvang van de wedstrijden gedurende minimaal drie kwartier.  

8. Een deelnemer mag zich in één weegronde tweemaal melden. Indien bij de 

tweede weging in één weegronde niet aan de opgegeven gewichtsklasse vol-

daan wordt, is deelname aan de wedstrijden niet mogelijk, tenzij de organi-

serende instantie bepaalt dat alsnog mag worden deelgenomen in de ge-

wichtsklasse die wel overeenkomt met het gewicht van de betreffende deel-

nemer. 

9. Het is de organiserende instantie toegestaan bij herindeling, zoals bedoeld in 

lid 6 en 8, administratiekosten in rekening te brengen, waarvan het bedrag 

niet hoger mag zijn dan het inschrijfgeld. 

10. Bij de weging worden de volgende bescheiden gecontroleerd en moeten in 

orde zijn bevonden: 

a. JBN bondspaspoort:  

 Moet volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van een goedgelijkende pas-

foto van de betreffende deelnemer.  

 De vereiste classificatie/graad dient te zijn afgetekend door een daartoe 

bevoegde JBN-leerkracht respectievelijk door een DGCJ of door de NGCJ. 

b. Geldig bewijs van lidmaatschap van de JBN (de JBN pas).  

c. Voor alle Nederlandse kampioenschappen en de voorselecties daarvan in 

de districten, alsmede voor het Nederlands kwalificatietoernooi dames / 

heren: 

 Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteits-

kaart. 

d. Bij een districtskampioenschap geregistreerd zijn in het betreffende dis-

trict. 
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11. De organiserende instantie bepaalt of de coach van de deelnemer respectie-

velijk van het deelnemende team bij de weging en de controle aanwezig mag 

zijn, met dien verstande dat daarbij geen mannelijke coach bij vrouwelijke en 

geen vrouwelijke coach bij mannelijke deelnemers mag worden toegelaten. 

12. De organiserende instantie regelt de wijze waarop deelnemers respectievelijk 

teams worden gewogen en gecontroleerd. 

 

Hoofdstuk 2  Deelnemers en coaches 

Artikel 11. Wedstrijdkleding 

1. De judogi dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het ‘Judo Wedstrijd-

reglement’1. In aanvulling en afwijking op dit reglement zijn de onderstaande 

bepalingen van toepassing: 

2. a. Bij de volgende wedstrijdactiviteiten is het gebruik van blauwe judogi 

verplicht en is het niet toegestaan gebruik te maken van een rode en wit-

te band als onderscheiding tussen de beide deelnemers:  

   Nederlandse kampioenschappen onder 18 jaar; 

   Nederlandse kampioenschappen onder 21 jaar; 

   Nederlands kwalificatie toernooi dames / heren; 

   Nederlandse kampioenschappen dames / heren; 

   Nationale kampioenschappen mixteams; 

   Nationale kampioenschappen teams onder 18 jaar. 

  De verplichtingen gelden niet voor de selectiewedstrijden van de betref-

fende kampioenschappen. 

 b. Bij de Nederlandse kampioenschappen senioren dames / heren is het dra-

gen van een officieel EJU/IJF naamembleem verplicht. 

3. Met betrekking tot merktekens op de judogi zijn de volgende aanvullende re-

gels van toepassing: 

 a. Bij wedstrijdactiviteiten binnen en buiten Nederland die onder verant-

woordelijkheid van de IJF, de EJU en het IOC / NOC*NSF worden georga-

niseerd zijn de door deze organisaties gestelde regels met betrekking tot 

merktekens van toepassing. 

 b. Voor de overige wedstrijdactiviteiten zijn de bepalingen in het Judo Wed-

strijdreglement, met uitzondering van het geen daarover in sub c. wordt 

vermeld, van toepassing. 

 c. Het bondsbestuur kan aan een individuele deelnemer of aan een judo-

team licentie verlenen om met betrekking tot het gebruik van merktekens 

af te wijken van de onder b. gestelde voorwaarden. Indien de JBN hiervan 

gebruik maakt worden regels en procedures in een afzonderlijk vastge-

legd. 

                                           
1 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 

 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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4. Leden van de officiële Nederlandse ploeg, die door de JBN worden uitgezon-

den naar internationale wedstrijden, zijn bovendien verplicht de reclameaf-

beeldingen en de kleding te dragen, die door het bondsbestuur worden voor-

geschreven. 

 De organiserende instantie kan een rugnummer ter beschikking stellen. Het 

dragen hiervan is dan verplicht! 

5. Ten aanzien van de kleding van de deelnemer bij prijsuitreikingen geldt het 

volgende: 

a. Bij prijsuitreikingen van individuele wedstrijden verschijnt elke deelnemer 

in witte judogi. 

b. Bij prijsuitreikingen van teamwedstrijden verschijnt het gehele team of in 

witte judogi of in blauwe judogi. 

Artikel 12. Leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 

1. a. Voor alle in artikel 2 lid 1 en 2 bedoelde wedstrijdactiviteiten gelden leef-

tijdscategorieën zoals deze zijn vastgesteld in de ‘Bepalingen voor leef-

tijdscategorieën en gewichtsklassen’ welke als bijlage aan deze wed-

strijdbepalingen zijn toegevoegd.  

b. Indien het in de leeftijdscategorie ‘Jeugd (meisjes en jongens) onder 12 

jaar’ niet mogelijk is aparte poules voor meisjes en jongens te vormen, 

moeten de gewichtsklassen worden aangehouden van de jongens. 

2. a. Bij het uitschrijven van wedstrijden voor bepaalde leeftijdscategorieën 

dienen de geboortejaren voor de betreffende leeftijdscategorieën aange-

geven te worden. 

 b. De leeftijdscategorie waartoe men behoort wordt bepaald door de leeftijd 

die men bezit op 31 december van het betreffende kalenderjaar. 

3. Het is bij individuele wedstrijden niet toegestaan in een gewichtsklasse uit te 

komen die niet overeenkomt met het eigen gewicht. Het is bij teamwedstrij-

den toegestaan uit te komen in een gewichtsklasse die één klasse hoger is 

dan overeenkomt met het eigen gewicht. In een volgende teamwedstrijd kan 

weer in de eigen gewichtsklasse worden uitgekomen. 

4. In de leeftijdscategorieën ‘Jeugd (meisjes en jongens) onder 12 jaar ’ mag 

een deelnemer in de hoogste gewichtsklasse niet zwaarder zijn dan 20% ten 

opzichte van de grens van die gewichtsklasse, waarbij naar boven wordt af-

gerond op hele kilogrammen. In afwijking van het gestelde in lid 3 is het een 

organiserende instantie daarbij toegestaan betreffende deelnemer te plaatsen 

in de naast hogere leeftijdscategorie. 

Artikel 13. Medische bezwaren 

1. Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan wedstrijden.  

2. Indien degene die de medische begeleiding verzorgt beslist dat een deelne-

mer vanwege ziekte of blessure niet verder kan deelnemen, is deze beslissing 

bindend. 
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 Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur bepaalt of 

de zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

3. De geschorste deelnemer verliest alle wedstrijden die hij had gewonnen, als-

mede de medailles. 

Artikel 14. Coach, begeleider en verzorger 

1. Een deelnemer heeft het recht zich tijdens de wedstrijd te laten bijstaan door 

een coach. Het aantal coaches en begeleiders per club wordt door de organi-

serende instantie vastgesteld.  

2. a. De coach, begeleider en verzorger dienen meerderjarig en lid van de JBN 

te zijn. 

 b. Voor de wedstrijdactiviteiten zoals genoemd in artikel 2 lid 1 onder b t/m 

d moet de coach in het bezit zijn van een geldige coachlicentie en deze 

aan de organiserende instantie tonen.  

 c. Uitgezonderd  het bepaalde onder e. heeft een coachlicentie een geldig-

heidsduur van 1 september van het lopende jaar tot en met 31 augustus 

van het daarop volgende jaar. 

 d. Voor de jaarlijkse verlenging van de coachlicentie moet men deelnemen 

aan één van de drie door de JBN georganiseerde bijeenkomsten, waarbij 

de geldigheidsduur verlengd wordt tot en met 31 augustus van het daar-

opvolgende jaar. 

  Deelname aan deze bijeenkomsten staat alleen open voor minimaal een 

‘Judoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3) ’ . 

 e. Bij het behalen van het diploma ‘Judoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3)’ 

en/of het diploma ‘Judoleraar-B (JBN leerkracht niveau 4) ’ krijgen deze 

leerkrachten een coachlicentie die geldig is tot en met 31 augustus na het 

jaar waarin het betreffende diploma werd behaald.  

  Bij het behalen van het diploma ‘Judotrainer coach-B (JBN leerkracht ni-

veau 4)’ krijgt deze leerkracht een coachlicentie die geldig is tot en met 

31 augustus vijf jaar na het jaar waarin dat diploma werd behaald. 

3. a.  De coach, begeleider en verzorger moeten zich tijdens de wedstrijd van 

de betreffende deelnemer respectievelijk het betreffende team buiten de 

wedstrijdruimte bevinden op de daartoe door de organiserende instantie 

aangegeven plaatsen. 

 b. Tijdens de wedstrijd mag de coach verbaal de deelnemer alleen toespre-

ken of non-verbale aanwijzingen geven gedurende de periode waarin de 

wedstrijdtijd tijdelijk is gestopt (‘mate’). 

Artikel 15. Gedrag coaches 

1. De coach, begeleider en verzorger mogen zich niet aanstootgevend gedragen 

en mogen in geen geval trachten de scheidsrechters te beïnvloeden. 

2. De coach, begeleider of verzorger, dienen zich te onthouden van het uiten 

van scheidsrechterstermen. Het in het openbaar doen van negatieve uitlatin-

gen ten opzichte van scheidsrechters, deelnemers en organiserende instantie 

is niet toegestaan. 
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3. Een coach, begeleider of verzorger, die zich niet houdt aan de voorwaarden 

zoals vermeld in artikel 14 lid 3 en in lid 1 en 2, wordt door de scheidsrechter 

gesommeerd zich te verwijderen van de door de organiserende instantie aan-

gegeven plaats en zich verder op te houden op de ruimte die bestemd is voor 

het publiek (tribune). 

4. Wanneer een coach, begeleider of verzorger in de ruimte die bestemd is voor 

het publiek (tribune) zijn onbetamelijke gedrag voortzet kan deze door de 

organiserende instantie gesommeerd worden het pand te verlaten. 

5. Van gedragingen zoals bedoeld in lid 1 t/m 4 wordt een rapport opmaakt. Ge-

rapporteerd wordt aan het bondsbestuur indien het wedstrijdactiviteiten be-

treffen op nationaal niveau, voor het overige aan het districtsbestuur van het 

district waar de betreffende wedstrijdactiviteit plaatsvindt. 

Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur bepaalt of 

de zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

Artikel 16. Gedrag deelnemers 

1. De deelnemers dienen zich sportief vóór, tijdens of na een wedstrijd te ge-

dragen en correct op te treden. 

2. Een deelnemer maakt zich schuldig aan een verboden handeling wanneer hij  

zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd seksueel getinte of andere onnodige 

woorden / opmerkingen maakt, vloekt, een geloofsovertuiging beledigt, deni-

grerende / obscene gebaren of minachting / vijandigheid toont naar de te-

genstander, de scheidsrechter(s) of enig andere aanwezige, dan wel de in-

structies van de scheidsrechter negeert of hem verbaal / non-verbaal com-

mentaar levert. 

3. Indien een deelnemer gedrag vertoont zoals bedoeld in lid 2, kunnen de 

scheidsrechters in overleg met de scheidrechtercoördinator besluiten de 

deelnemer te schorsen voor de rest van het toernooi. Zij dienen vervolgens 

het voorval aan de organiserende instantie te melden, welke hiervan een 

rapport opmaakt. Gerapporteerd wordt aan het bondsbestuur indien het wed-

strijdactiviteiten betreffen op nationaal niveau, voor het overige aan het dis-

trictsbestuur van het district waar de betreffende wedstrijdactiviteit plaats-

vindt. 

Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur bepaalt of 

de zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

 

Hoofdstuk 3  Overige wedstrijdbepalingen 

Artikel 17. Algemeen 

Het wedstrijdschema moet zodanig zijn ingericht dat een deelnemer tenminste de 

gelegenheid wordt geboden twee wedstrijden te maken. 
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Artikel 18. Wedstrijdtijd 

1. Onder wedstrijdtijd wordt verstaan de tijd van het begin tot het einde van de 

wedstrijd met uitzondering van de door de scheidsrechter aangegeven onder-

breking(en) (= zuivere wedstrijdtijd). 

2. De volgende wedstrijdtijden zijn voor zowel dames als heren, meisjes en jon-

gens als volgt vastgesteld:  maximaal minimaal 

   vanaf 21 jaar (senioren) 4 min.  4 min. 

   onder 21 jaar (junioren) 4 min.  4 min. 

   onder 18 jaar (cadetten) 4 min.  4 min. 

   onder 15 jaar (cadetten) 3 min.  3 min. 

   onder 12 jaar ((jeugd)  2 min.  2 min. 

Artikel 19. Aanvang wedstrijden 

Onder ‘Aanvang van de wedstrijden’ wordt verstaan het officieel bekend gemaak-

te tijdstip waarop het evenement zal aanvangen. 

Artikel 20. Puntentelling 

1. Wedstrijdscore (individuele partijpunten, judopunten):  

Ippon 10 

waza-ari 7 

beslissing 1 

2. Aan het eind van de wedstrijd (partij) wordt de hoogste score van de winnaar 

aangemerkt als wedstrijdscore. 

 De scores behaald door de verliezer komen te vervallen en als wedstrijdscore 

wordt een 0 genoteerd. 

 Indien de winnaar en de verliezer een gelijke hogere score hebben dan de 

score die de partij beslist, wordt als wedstrijdscore die lagere score geno-

teerd. 

3. Bij een wedstrijd tussen twee teams wordt ter bepaling van de uitslag van de 

ontmoeting het aantal gewonnen partijen geteld. Per gewonnen partij 1 punt. 

Is dit aantal gelijk dan geldt voor de uitslag het totaal van de wedstrijdscore.  

4. Bij een teamcompetitie worden voor een gewonnen teamontmoeting 2 wed-

strijdpunten genoteerd. 

5. Mocht door het ontbreken van deelnemers uit eenzelfde gewichtsklasse de 

teams uit een gelijk even aantal deelnemers bestaan en de teams eindigen 

gelijk en er zijn geen onbesliste partijen, dan beslist het lot welke partij er 

opnieuw gemaakt moet worden om tot een uiteindelijke winnaar te komen. 

Artikel 21. Loting 

1. De loting moet worden uitgevoerd door een computer met geautoriseerde 

software. Indien daarvan geen gebruik wordt gemaakt, geldt het bepaalde in 

artikel 30 lid 1 onder a. 

2. Wanneer de loting bekend is dient deze te worden gepubliceerd. 

3. Wanneer een nieuwe deelnemer aan een categorie wordt toegevoegd, moet 

opnieuw een loting worden uitgevoerd. 
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4. Wanneer een deelnemer van een categorie wordt uitgesloten, blijft de origi-

nele loting gehandhaafd. De wedstrijd tegen de uitgesloten deelnemer wor-

den beslist als ‘fusen-gachi’. De tegenstander wint de wedstrijd tegen de uit-

gesloten deelnemer. 

Artikel 22. Poule systeem 

1. Bij gebruik van het poule systeem strijdt elke deelnemer tegen de overige 

deelnemers in dezelfde poule. Dit systeem wordt ingezet wanneer een cate-

gorie 2 tot 5 deelnemers heeft. Bij meer dan 5 deelnemers moet worden ge-

kozen tussen gecombineerde poules of dubbel afvalsysteem. 

2. Bij 2 deelnemers wordt de wedstrijd beslist door de beste van 3 wedstrijden. 

De deelnemers strijden minimaal 2 keer tegen elkaar. Wanneer elk één wed-

strijd wint, wordt een derde beslissende wedstrijd gespeeld. 

3. Bij 3 tot 5 deelnemers strijden allen tegen elkaar. 

4. De winnaar van het poule systeem wordt als volgt bepaald: 

a. De deelnemer met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. 

b. Wanneer meerdere deelnemers hetzelfde aantal gewonnen partijen heb-

ben, wint de deelnemer met de hoogste puntenbalans.  

c. De puntenbalans van elke deelnemer wordt bepaald door alle punten die 

de deelnemer heeft gemaakt op te tellen. Daarvan wordt alle punten die 

tegen de deelnemer zijn gemaakt afgetrokken. 

d. Wanneer er nog steeds een ex-aequo tussen 2 deelnemers is, is de uit-

slag van de wedstrijd tussen beide deelnemers bepalend. 

Artikel 23. Gecombineerd poulesysteem 

1. Bij meer dan 5 deelnemers kan worden gekozen voor gecombineerd poulesys-

teem. In dit systeem worden de deelnemers verdeeld over 2 poules. De beide 

poules worden uitgevoerd als een normale poule. 

2. Nadat de beide poules zijn uitgevoerd wordt een kruisfinale gehouden, waar-

bij: 

a. De winnaar van poule A strijdt tegen de tweede van poule B 

b. De winnaar van poule B strijd tegen de tweede van poule A. 

3. Hierna worden de finalewedstrijden gehouden, waarbij: 

a. De winnende deelnemers uit de kruisfinale strijden tegen elkaar om de 

eerste en tweede plaats. 

b. De verliezende deelnemers uit de kruisfinale behalen een gedeelde derde 

plaats of strijden eventueel tegen elkaar strijden voor de derde plaats 

(als er maar 1 derde plaats te vergeven is). 

Artikel 24. Dubbel eliminatie systeem 

1. Bij meer dan 5 deelnemers kan worden gekozen voor dubbel eliminatie sys-

teem. In dit systeem wordt een boomstructuur gehanteerd, zoals hieronder 

wordt weergegeven: 
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2. De deelnemer die een wedstrijd verliest komt in de verliezersronde uit tegen 

een andere deelnemer die de wedstrijd heeft verloren. De deelnemers in de 

verliezersronde strijden voor maximaal de derde plaats. 

3. Wanneer de winnaars van de eerste verliezersronde reeds tegen de nieuwe 

instroom (5,6) hebben gestreden, dienen deze te worden gewisseld. 

4. Wanneer een deelnemer twee wedstrijden verliest is deze definitief uitge-

schakeld voor een prijs. 

5. Deelnemers van dezelfde club dienen zo verspreid mogelijk in de boom te 

worden ingedeeld. 

Artikel 25. Prijzen, kampioenstitel, open kampioenschap/-toernooi 

1. Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen geldt het volgende: 

 Eén eerste prijs, één tweede en twee ‘gedeelde’ derde prijzen of één eerste 

prijs, één tweede, één derde en eventueel één vierde prijs.  

 Om in aanmerking te komen voor een prijs moet een deelnemer, ongeacht de 

omvang van het deelnemersveld, ten minste één wedstrijd winnend afgeslo-

ten hebben. 

2. a. De aankondiging ‘Kampioenschappen’ mag uitsluitend worden gebruikt 

bij: 

- Nederlandse kampioenschappen. 

- Nationale kampioenschappen. 

- Voorselectie van Nederlandse kampioenschappen in de districten, 

maar niet bij het Nederlandse kwalificatie toernooi dames / heren. 
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b. De aankondigingen ‘NK’, ‘Nederlandse kampioenschappen ’, ‘Nationale 

kampioenschappen’, ‘Dutch open’, ‘Super world cup’, ‘ONK’, ‘Grand Prix’ 

en ‘Open Nederlands(e) kampioenschap(pen) ’ zijn als ‘merknaam’ uitslui-

tend voorbehouden aan de JBN. 

3. De aankondiging ‘Open kampioenschap’ of ‘Open toernooi’ mag uitsluitend 

worden gebruikt indien alle leden/leerlingen van bij de JBN aangesloten clubs 

de gelegenheid krijgen deel te nemen binnen de beperkingen van de gestelde 

leeftijdscategorieën, gewichtsklassen en classificaties/graden. 

4. De titel ‘kampioen’ is voorbehouden aan de winnaar van de eerste prijs. 

 

Hoofdstuk 4  Nederlandse kampioenschappen 

Artikel 26. Voorwaarden voor deelname 

1. Een deelnemer aan een Nederlands kampioenschap, het Nederlands kwalifica-

tie toernooi dames / heren, Nationaal kampioenschap en aan een districts-

kampioenschap moet lid zijn van de JBN en bij een districtskampioenschap 

geregistreerd zijn in het betreffende district. 

2.  Bij de Nederlandse kampioenschappen, het Nederlands kwalificatie toernooi 

dames / heren, en de voorselecties van Nederlandse kampioenschappen in de 

districten moet een deelnemer in het bezit zijn van de Nederlandse national i-

teit. 

3. Voor de NK mixteams hoeft men niet in het bezit te zijn van de Nederlandse 

nationaliteit en ook niet voor de wedstrijden zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 

onder f en lid 2. 

4. Een deelnemer dient aan de volgende leeftijdscriteria te voldoen: 

Categorie onder de 15 jaar: 

- Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 12 jaar 

en niet ouder dan 14 jaar te zijn. 

  Categorie onder de 18 jaar: 

- Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 14 jaar 

en niet ouder dan 17 jaar te zijn. 

  Categorie onder de 21 jaar: 

- Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 15 jaar 

en niet ouder dan 20 jaar te zijn. 

  Categorie senioren:  

- Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 15 jaar 

te zijn. 

Artikel 27. Tijdschema/wedstrijdkalender  

Jaarlijks wordt onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur de wedstrijdka-

lender vastgesteld. 
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Artikel 28. Organisatie voorselecties en het Nederlands kwalificatie 

toernooi  dames / heren (NKT) 

1. Voorselecties voor de Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd 

door de DWOC’s. Het Nederlands kwalificatie toernooi dames / heren (NKT), 

en de Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd door de NWOC. 

2. Voor het Nederlands kwalificatie toernooi dames / heren en de overige voor-

selecties gelden - ten aanzien van de leeftijdscategorieën, de gewichtsklas-

sen en de wedstrijdtijd - dezelfde eisen als voor het betreffende Nederlandse 

kampioenschap. 

Artikel 29. NKT en Nederlandse kampioenschappen dames/heren 

senioren 

1. Het Nederlands kwalificatietoernooi dames / heren (NKT senioren):  

 a. Recht op deelname: 

Het NKT senioren is het enige kwalificatiemoment voor de Nederlandse 

kampioenschappen dames / heren senioren.  

 b. Inschrijving: 

De inschrijving moet drie weken vóór de datum van het betreffende NKT 

(zondag 23.59 uur) in het bezit zijn van de organisatie, inclusief het jaar-

lijks door het bondsbestuur vast te stellen inschrijfgeld. 

 c. Volledige selectie 

- In elke gewichtsklasse dient een 9e, 10e, 11e en 12e plaats bekend te zijn.  

2. Afvaardiging Nederlandse kampioenschappen 

a. Er worden maximaal twaalf deelnemers (tenzij anders bepaald zoals ver-

meld onder f) per gewichtsklasse afgevaardigd naar de Nederlandse kam-

pioenschappen:  

 de nummers 1 t/m 8 van het NKT.  

 De kampioen van de voorgaande editie. 

b. Het bondsbestuur is, op voordracht van de technische staf, bevoegd per 

gewichtsklasse drie wildcards toe te kennen. 

c. Uiterlijk drie weken vóór aanvang van de Nederlandse kampioenschappen 

zal de technische staf de eventuele wildcards toekennen en alle betrokke-

nen daarvan schriftelijk in kennis stellen. 

 d. Bij uitvallen of afmelden van één of meerdere deelnemers of bij niet op-

gegeven wildcards, mogen naar gelang het aantal open plekken de num-

mers 9, 10, 11 en 12 van het NKT senioren alsnog deelnemen. Deze (re-

serve) deelnemers kunnen tot vrijdag 12.00 uur vóór de Nederlandse 

kampioenschappen worden uitgenodigd om ook aanwezig te zijn als (re-

serve) deelnemer). 

e. Per gewichtsklasse wordt de hoogst geplaatste, niet gekwalificeerde deel-

nemer op de uitslagenlijst uitgenodigd om aanwezig te zijn op de NK se-

nioren. Wanneer één deelnemer zich op de dag zelf afmeldt, wordt de 

openstaande plaats opgevuld door deze niet gekwalificeerde deelnemer. 

Daarbij wordt niet opnieuw geloot. 
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f. Het bondsbestuur is gerechtigd om maximaal twee deelnemers per ge-

wichtsklasse toe te voegen. 

g. Vast plaatsingsschema: 

  Per gewichtsklasse worden de regerend kampioen en de wildcardhouders 

uit elkaar geplaatst, waarbij de volgorde wordt bepaald door de techni-

sche staf (1, 2, 3 en 4). Deze vier geplaatste deelnemers hebben een 

vrijloting in de eerste ronde. Nummer 1 en 2 worden uit elkaar geplaatst, 

nummer 3 en 4 worden geloot. Alle overige deelnemers worden willekeu-

rig ingeloot. Er wordt slechts één keer geloot. De loting geldt dan voor al-

le gewichtsklassen. 

  Bij afwezigheid van de regerend kampioen of wanneer geen of minder 

dan drie wildcards worden toegekend door de technische staf, worden de-

ze geplaatste posities in het wedstrijdschema ingenomen door de finalis-

ten van het NKT (eerst nummer 1, dan nummer 2). Er zijn dus altijd ten-

minste twee en maximaal vier geplaatste deelnemers in elke gewichts-

klasse. 

h. Deelnemers van dezelfde club worden bij loting niet gescheiden. 

Artikel 30. Overige Nederlandse kampioenschappen  

1. Districtskampioenschappen (voorselecties). 

 a. Loting: 

  Er dient op een dusdanige wijze geloot te worden, dat deelnemers van 

dezelfde club zo ver mogelijk uit elkaar op de poulestaat komen te staan. 

  Er wordt een lotinglijst per gewichtsklasse gemaakt, waarop de deelne-

mers uit dezelfde club direct onder elkaar geplaatst worden. Van boven af 

worden de deelnemers genummerd en op het corresponderende nummer 

op de poulestaat geplaatst. Bij het nummeren mogen geen nummers wor-

den overgeslagen. De loting geschiedt door of namens het districtsbe-

stuur.  

b. Wedstrijdsysteem: 

Bij individuele wedstrijden geldt het wedstrijdsysteem van dubbele elimi-

natie met een ongeslagen kampioen en een gedeelde derde plaats. 

Bij drie, vier of vijf deelnemers wordt een halve competitie gehouden. 

Bij twee deelnemers worden maximaal drie wedstrijden gehouden tussen 

beide deelnemers (‘best of three’) om te bepalen wie er eerste geplaatst 

is. 

Indien één van de deelnemers aangeeft geen wedstrijden te willen draai-

en dan wordt die deelnemer automatische geklasseerd als nummer twee. 

c. Inschrijving en overschrijving: 

 Bij individuele wedstrijden hanteert elk district de volgende termijnen: 

Sluiting van de inschrijving: 3 weken voorafgaand aan het DK (zondag 

23.59 uur). 

Sluiting overschrijven naar andere gewichtsklasse: 1 week voorafgaand 

aan het DK (zondag 23.59 uur). 
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2. Nederlandse kampioenschappen. 

a. Loting: 

  Aan de deelnemers die zich voor een bepaalde gewichtsklasse via de 

voorselectie hebben geplaatst, kunnen de finalisten van het vorige wed-

strijdseizoen worden toegevoegd. 

  Dit geldt ook voor deelnemers die door het bondsbestuur zijn vrijgesteld 

van deelname aan de voorselectie in hun district. 

  De loting is geautomatiseerd en wordt door een personeelslid van het 

bondsbureau of door een lid van de NWOC uitgevoerd 

Indien een handmatig uitgevoerde loting noodzakelijk is, moet deze ge-

schieden door de betreffende portefeuillehouder of door diens plaatsver-

vanger. 

Bij deze loting kan een functionaris, aangewezen door het districtsbestuur 

waar het betreffende Nederlandse kampioenschap wordt gehouden, aan-

wezig zijn. 

Bij de Nederlandse kampioenschappen wordt gewerkt met het wedstrijd-

systeem van dubbele eliminatie tot aan de finale. Dit systeem geeft een 

ongeslagen kampioen en een herkansing tot een gedeelde derde plaats. 

Geloot wordt om de volgorde waarin de districten de plaatsingsnummers 

op het wedstrijdschema krijgen toegewezen. 

Het volgende plaatsingsschema wordt hierbij aangehouden: 

poule 

A 

poule 

B 

poule 

C 

poule 

D 

1 - 10 2 -  9 3 - 12 4 - 11 

5 - 16 6 - 13 7 - 14 8 - 15 

  Bij de loting worden de volgende regels in acht genomen: 

De als eerste in elk van de districten geëindigde krijgt één van de opeen-

volgende oneven nummers uit het wedstrijdschema. 

De als tweede geëindigde krijgt het even nummer dat volgt op het on-

even nummer dat de als eerste geëindigde uit haar/zijn district ontving. 

Per gewichtsklasse wordt door loting de volgorde van de districten be-

paald. 

De (het) automatisch geplaatste kampioen(s-team) van het vorige wed-

strijdseizoen ontvangt het nummer 15. Als deze afkomstig is uit het dis-

trict dat de nummers 4, 8 of 11 heeft geloot, ontvangt deze het nummer 

16. 

Bij de Nederlandse kampioenschappen wordt gewerkt met het wedstrijd-

systeem van dubbele eliminatie tot aan de finale. Dit systeem geeft een 

ongeslagen kampioen en een herkansing tot een gedeelde derde plaats.  

Indien er meer dan 16 deelnemers in een gewichtsklasse zijn, dan wordt 

een aangepast poulesysteem gebruikt. 

Bij de loting worden in dat geval de volgende regels in acht genomen: 

De nummer één van elk district krijgt één van de oneven nummers gele-

gen tussen 0 en 14. De nummer twee van elk district krijgt het even 

nummer dat volgt op het oneven nummer dat de als eerste geëindigde uit 
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haar/zijn district ontving. De finalisten van het vorige wedstrijdseizoen 

krijgen de nummers 15 en 16. 

De kampioen van het vorige wedstrijdseizoen krijgt nummer 15, indien de 

nummers 4, 8 of 11 niet uit haar/zijn district komen. 

Is dit wel het geval dan krijgt zij/hij nummer 16. 

De nummer twee wordt altijd aan de andere zijde van de poule geplaatst.  

De deelnemers die van het bondsbestuur dispensatie hebben gekregen 

voor het niet deelnemen aan de in het district te houden voorselectie 

krijgen het nummer 17 of 18. Indien kan worden voorkomen dat zij in de 

eerste openingsronde een deelnemer uit het eigen district ontmoeten, zal 

hiermede rekening worden gehouden. In andere gevallen beslist het lot.  

b. Automatisch geplaatsten: 

De finalisten van een in een bepaald wedstrijdseizoen gehouden Neder-

lands kampioenschap zijn automatisch geplaatst voor het Nederlandse 

kampioenschap van het volgende wedstrijdseizoen, indien wordt voldaan 

aan de eisen van leeftijdscategorie en gewichtsklasse. 

Verder worden automatisch geplaatst degenen die door de JBN naar het 

buitenland worden uitgezonden, alsmede degenen die deel uitmaken van 

een team dat deelneemt aan Europacupwedstrijden, als uitzending of 

wedstrijden plaatsvinden in de periode van veertien dagen vóór tot veer-

tien dagen na de betreffende voorselectie. 

Indien de automatisch geplaatste deelnemer respectievelijk het ge-

plaatste team, zich toch presenteert op de betreffende voorselectie in het 

district, gaat het recht op automatische plaatsing verloren. Selectie ge-

schiedt dan uitsluitend volgens de in dit artikel vastgestelde regels. 

3. Afvaardiging naar de Nederlandse kampioenschappen: 

a. Aan de Nederlandse kampioenschappen onder 15 jaar en de Nederlandse 

kampioenschappen onder 18 jaar wordt deelgenomen door de nummers 

1, 2 en beide nummers 3 van de in de districten gehouden voorselectie.  

 Indien in een bepaalde gewichtsklasse bij de betreffende voorselectie 

minder dan vijf deelnemers waren, hebben deze het recht afgevaardigd te 

worden. 

b. Als een deelnemer respectievelijk een team gebruik wenst te maken van 

het recht op automatische plaatsing en er geen voorselectie in het district 

plaatsvindt, dient dit drie weken vóór het betreffende Nederlandse kam-

pioenschap kenbaar gemaakt te worden aan het betreffende districtsbe-

stuur. 

 De opgave van de afvaardiging van het district dient uiterlijk op de zon-

dag voorafgaande aan het Nederlandse kampioenschap op het bondsbu-

reau te zijn ontvangen. 

 Het bondsbestuur bepaalt welke gegevens in deze opgave moeten worden 

vermeld. 
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c. Schriftelijke wijzigingen moeten uiterlijk om 16.00 uur op de woensdag 

voorafgaande aan het Nederlands kampioenschap op het bondsbureau 

ontvangen zijn. 

d. Het bondsbestuur kan besluiten dat voor een bepaald Nederlands kampi-

oenschap geen voorselectie in de districten wordt gehouden. 

Artikel 31. Teamwedstrijden 

1. De wedstrijdtijd is zoals deze is vastgesteld in artikel 18. 

2. Voor de nationale kampioenschappen voor teams kan per soort teamwedstrijd 

slechts met één team per club worden ingeschreven. 

3. Aan de overige teamwedstrijden kunnen ook samengestelde clubteams worden inge-

schreven. Betreffende clubs dienen bij de JBN aangesloten te zijn.  

 Men kan uitkomen onder de clubnaam of onder een combinatie van clubnamen.  

4. Het aantal deelnemers per team mag maximaal bestaan uit de uitkomst van 

tweemaal het aantal gewichtsklassen. 

  Opgave van de deelnemers dient te geschieden vóór de weging en controle. 

 Per gewichtsklasse mogen maximaal twee deelnemers in deze gewichtsklasse 

ingewogen worden. 

5. Per teamwedstrijd kan een nieuwe teamopstelling worden samengesteld 

waarbij iedere deelnemer in zijn/haar gewichtsklasse of in één gewichtsklasse 

hoger dan die waarin gewogen is, kan worden opgesteld. 

6. Uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van elke wedstrijd moet de teamopstelling 

schriftelijk worden doorgegeven aan de organiserende instantie. Indien dit 

wordt verzuimd, geldt de laatst opgegeven teamopstelling. De organiserende 

instantie draagt er zorg voor dat de scheidsrechters, die belast zijn met de 

arbitrage van de betreffende wedstrijd, de teamsamenstelling tijdig ter con-

trole ontvangen. 

Artikel 32. Nationale teamcompetities 

Voor de separate competitiereglementen van de NK mixteams en de nationale 

jeugdteam competitie wordt verwezen naar de ‘Nationale teamcompetities judo’ 

(BondsVademecum hoofdstuk 4.08).2  

 

Hoofdstuk 5  Wedstrijden (toernooien) onder auspiciën van de 

JBN  

Artikel 33. Voorwaarden voor deelname 

1. Voor het organiseren van wedstrijden die gelden als districtstoernooien dan 

wel regionale toernooien dient toestemming gevraagd te worden aan het des-

betreffende districtsbestuur.  

                                           
2 2 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 

 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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2. Voor het organiseren van wedstrijden die gelden als nationale dan wel inter-

nationale toernooien dient toestemming gevraagd te worden aan het desbe-

treffende districtsbestuur alsmede de nationale toernooi coördinator.  

3. De voorwaarden voor toestemming zijn geregeld in het reglement ‘Aanvraag 

judowedstrijden’. 

Artikel 34. Aanvraag arbitrage 

1. Na het verkrijgen van toestemming tot het organiseren van de wedstrijden 

(het toernooi) dienen scheidsrechters te worden aangevraagd bij de districts 

scheidsrechters commissie judo (DSCJ). 

2. Voor de arbitrage zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing. 

Artikel 35. Overige bepalingen 

1. Het is een organiserende instantie toegestaan eigen richtlijnen vast te stellen 

voor wedstrijdschema en teamsamenstelling met inachtneming van hetgeen 

is vastgesteld in deze wedstrijdbepalingen. 

2. Indien de duur van de wedstrijden (het toernooi) langer dan 3½ uren is, 

moet de organiserende instantie er voor zorgen dat aan alle medewerk(st)ers 

een maaltijd wordt aangeboden. Deze maaltijd dient te worden genutt igd in 

een aparte ruimte dan die waar de wedstrijden plaatsvinden.  

3. De tijdsduur van een dergelijke wedstrijd(toernooi)dag mag maximaal 7 uren 

bedragen, hierbij inbegrepen een maaltijdpauze van minimaal 30 minuten. 

Artikel 36. Uitnodiging 

1. In de uitnodiging, welke voor de betreffende wedstrijden (het toernooi) wordt 

rondgezonden, dient de door de online nationale wedstrijdkalender gegene-

reerde goedkeuringscode te worden opgenomen. 

2. Op het met de uitnodiging te verzenden inschrijfformulier moet voor elke 

deelnemer, naam en roepnaam, geslacht, geboortejaar, gewicht(sklasse) en 

bondsnummer worden vermeld. Bij een + klasse moet het zuivere gewicht 

worden opgegeven. 

3. De meldings- weeg- en aanvangstijden moeten voor de verschillende catego-

rieën deelnemers (geslacht, leeftijden, gewichtsklassen, etc.) gespreid wor-

den en bekend worden gemaakt op de uitnodiging en op alle andere uitnodi-

gingen die door de organiserende instantie worden verzonden. 

4. In de uitnodiging dient het te hanteren wedstrijdsysteem te worden vermeld.  

5. Als het aan een organiserende instantie binnen deze wedstrijdbepalingen 

toegestaan is eigen regels te stellen, dienen deze in de convocatie te worden 

vermeld. 

Artikel 37. Aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers per wedstrijd(toernooi)dag dient afhankelijk te zi jn van 

het aantal wedstrijdruimten dat op redelijke wijze in de accommodatie gelegd 

kan worden. 



Bondsvademecum hoofdstuk 4.03 – Wedstrijdbepalingen judo Pag. 23/24 -|-23 juni 2020 

Artikel 38. Indeling deelnemers 

Bij het indelen van poules dient herkomst van club van de deelnemers in aan-

merking te worden genomen. 

Artikel 39. Rapporteur 

Het districtsbestuur is gemachtigd voor alle wedstrijden  (toernooien) zoals be-

doel in artikel 2, lid 1 onder f of lid 2 een rapporteur aan te stellen. Deze is ge-

rechtigd ter plaatse controlerend op te treden. 

Artikel 40. Niet voldoen aan de voorwaarden 

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden waarop de toestemming is ver-

leend voor de wedstrijden (het toernooi), dan zal de coördinator van de scheids-

rechters of de rapporteur de wedstrijden niet starten c.q. onderbreken totdat wel 

voldaan is aan de gestelde voorwaarden. 

 

Hoofdstuk 6  Slotbepaling 

Artikel 41. Onvoorzien 

Daar waar in deze wedstrijdbepalingen niet wordt voorzien beslist het bondsbe-

stuur. 
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