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Competitiereglement Nationale kampioenschappen mixteams judo 

Artikel 1 - Algemeen 

1. Voor deze competitie zijn alle regels van toepassing van het “IJF reglement mix-

teams”, “Judo Wedstrijdreglement” (hoofdstuk 4.01), alsmede van de “Wedstrijdbe-

palingen Judo” (hoofdstuk 4.03), tenzij anders is aangegeven. 

2. Door het bondsbestuur wordt het volgende vastgesteld: 

- de data waarop de competitie wordt gehouden; 

- welk(e) district(en) of clubs (deels) met de organisatie worden belast; 

- inschrijfgelden; 

- maximum entreegeld; 

- opzet competitie en aantal speelronden; 

- administratiekosten en tegemoetkoming in de kosten. 

3. De nationale wedstrijd organisatorische commissie (NWOC) heeft tot taak heeft het 

bestuur te adviseren over de in lid 2 genoemde zaken en alle andere onderwerpen 

verband houdende met de competitie. 

4. De NWOC omschrijft de competitie opzet, verzorgt de competitieleiding, houdt toe-

zicht op het verloop van de competitie, verwerking van de uitslagen en het onder-

houdt de contacten met betrokken district(en) of clubs en het bondsbureau.   

5. Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier dat volledig ingevuld 

naar het bondsbureau gestuurd moet worden.  

6. Het is toegestaan om als club meerdere teams onder dezelfde clubnaam in te schrij-

ven. De ingeschreven teams worden vervolgens van elkaar onderscheiden, als volgt: 

“clubnaam 1”, “clubnaam 2” etc. 

7. Van een door het bondsbestuur vastgestelde wedstrijddatum mag alleen worden af-

geweken na vooraf verkregen goedkeuring van het bondsbestuur. 

Artikel 2 - Inschrijfgeld 

1. Het inschrijfgeld moet vóór aanvang van de competitie zijn bijgeschreven op de 

bankrekening van de JBN. Incasso verloopt via ondertekening van het inschrijfformu-

lier. 

2. Indien voor een team het verschuldigde inschrijfgeld niet op tijd wordt ontvangen is 

de penningmeester gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. 

Artikel 3 - Opzet 

1. Aan de competitie kan een ongelimiteerd aantal teams deelnemen van clubs geves-

tigd in Nederland en aangesloten bij de JBN.  Een team mag samengesteld worden 

uit judoka’s van verschillende clubs. Dit combinatieteam mag uitsluitend bestaan uit 

clubs uit hetzelfde district. 

2. Afhankelijk van het aantal ingeschreven teams bepaalt de NWOC de definitieve com-

petitie opzet, wedstrijdindeling en wijze en datum van loten. 

3. De ingeschreven clubs worden zo vroeg mogelijk doch uiterlijk één week voor aan-

vang van de wedstrijden geïnformeerd over de definitieve opzet van de competitie. 
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4. Ten behoeve van de organisatie van de NK mixteams kan een samenwerking worden 

aangegaan met een club of toernooiorganisatie om de wedstrijden aldaar te laten 

plaatsvinden. In zulks geval worden hier separaat afspraken over gemaakt tussen 

NWOC en de lokale betrokken partij(en) ten aanzien van de organisatie, verantwoor-

delijkheden en financiering van organisatieonderdelen. De lokale organisatie draagt 

zorg voor (een gedeelte van) de organisatie, binnen de gestelde afspraken en gel-

dende regelgeving. 

5. Deelnemers dienen lid te zijn van de JBN en op 31 december van het lopende kalen-

derjaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. 

6. De minimale afmeting van een wedstrijdruimte moet 7x7 meter (49m2) bedragen 

met een veiligheidsstrook van 3 meter rondom. 

7. De wedstrijdduur is vier (4) minuten. De golden score kent geen tijdslimiet. 

8. Deelnemers dienen zowel in witte als blauwe judogi op de mat te kunnen verschij-

nen. 

9. Bij de prijsuitreiking is het dragen van witte judogi verplicht. 

10. Elk deelnemend team mag worden bijgestaan door maximaal twee coaches. 

11. De weegschalen die worden gebruikt bij de weging en controle, zoals bedoeld in de 

“Wedstrijdbepalingen Judo” (hoofdstuk 4.03), moeten zijn goedgekeurd door de 

NWOC  

12. Scheidsrechters, die belast zijn met de arbitrage van de desbetreffende wedstrijden, 

worden aangewezen door de N.S.C.J. Voor de wedstrijddag wordt door de N.S.C.J. 

één of meerdere hoofdscheidsrechter(s) aangewezen. 

13. De arbitrage vindt plaats met behulp van ‘video refereeing’ c.q. het zogenaamde ca-

re-system. 

Artikel 4 - Teamsamenstelling 

1. De teamsamenstelling, overeenkomstig internationale regelgeving, is als volgt: 

2. Er mogen maximaal 12 deelnemers worden ingewogen, zijnde maximaal twee deel-

nemers per gewichtsklasse.  

3. Het daadwerkelijke gewicht van de deelnemer bepaalt tot welke gewichtsklasse de 

betreffende deelnemer behoort en in welke gewichtsklasse hij/zij zich dus officieel 

mag inwegen. 

4. Het is toegestaan uit te komen in een gewichtsklasse die één klasse hoger is dan de 

gewichtsklasse waarin de deelnemer officieel is ingewogen. 

Teamsamenstelling Gewichtsklassen die uit mogen komen in deze klasse 

Dames -57 kg -48 kg, -52 kg, -57 kg 

Heren -73 kg -60 kg, -66 kg, -73 kg 

Dames -70 kg -57 kg, -63 kg, -70 kg 

Heren -90 kg -73 kg, -81 kg, -90 kg 

Dames +70 kg -70 kg, -78 kg, +78 kg 

Heren +90 kg -90 kg, -100 kg, +100 kg 
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5. De wedstrijdvolgorde van de deelnemers in een teamontmoeting is telkens gelijk, 

namelijk: 

1. dames -57 kg 

 2. heren -73 kg 

  3. dames -70 kg 

 4. heren -90 kg 

 5. dames +70 kg 

 6. Heren +90 kg 

 Bij elke teamontmoeting worden alle individuele wedstrijden gespeeld. 

6. De deelnemende teams dienen uiterlijk één week voor aanvang van de competitie 

een lijst met maximaal 12 namen van deelnemers bij de NWOC aan te leveren. Voor 

de opgave dient het toegezonden formulier te worden gebruikt. Alleen de op het 

formulier benoemde deelnemers mogen voor het betreffende team uitkomen. Een 

opgegeven deelnemer mag voorafgaand aan de betreffende wedstrijddag worden 

vervangen, indien het team hier per ommegaande melding van maakt bij de NWOC   

7. De coach dient tijdig voor aanvang van iedere wedstrijd de volledige teamopstelling 

op te geven. Als het team geen deelnemer heeft in een gewichtsklasse vullen zij 

geen deelnemer in. Als het team wel een mogelijkheid heeft om een deelnemer op te 

stellen is het een verplichting om de deelnemer op te stellen. 

8. Een deelnemer mag in één wedstrijd niet in twee gewichtsklassen worden opgesteld. 

9. Een deelnemer mag slechts voor één team uitkomen. 

10. Van een team met minder dan zes deelnemers worden de ontbrekende partijen als 

gewonnen beschouwd door het andere team. 

11. Verschijnt een team met minder dan vier deelnemers, dan moet de betreffende club 

dit per ommegaande melden aan de NWOC Het team mag wel aan de wedstrijden 

deelnemen. 

12. Als een team op de betreffende wedstrijddatum in zijn geheel wegblijft wordt dit 

team uit competitie genomen en niet meegenomen in de loting. 

13. Als een team op de betreffende wedstrijddatum in zijn geheel wegblijft, zonder voor-

afgaande mededeling en opgave van reden, brengt het bondsbestuur betreffende 

team(s) administratiekosten in rekening. 

Artikel 5 - Puntentelling 

1. Per wedstrijd (partij) binnen de teamontmoeting: 

 bij overwinning:  1 punt 

 bij verlies:  0 punt 

 Elke wedstrijd (partij) binnen de teamontmoeting moet beslist worden en kan dus 

niet gelijk eindigen. 

2. Per teamontmoeting: 

bij overwinning:  2 punten 

bij verlies:  0 punten 

Elke teamontmoeting moet beslist worden en kan dus niet gelijk eindigen. 

3. Bij gelijke stand in een teamontmoeting na 6 wedstrijden, zal worden geloot welke 

gewichtsklasse een ‘golden score’ partij moeten judoën om de wedstrijd te beslissen. 

De loting vindt plaats tussen alle gewichtsklassen, ongeacht of een team een deel-
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nemer heeft of niet. Als beide teams geen deelnemers in dezelfde gewichtsklasse 

hebben dan zal deze gewichtsklasse niet worden meegeloot.  

4. In de poule fase worden de judopunten ook genoteerd. Op het moment dat teams 

gelijk eindigen in de poule zijn de behaalde judopunten (0 bij verlies, 7 bij waza-ari, 

10 bij ippon) doorslaggevend. Mochten teams dan alsnog gelijk geëindigd zijn, dan 

vindt er tussen deze twee teams één wedstrijd opnieuw plaats. Bepaling van ge-

wichtsklasse door middel van loting. De loting vindt plaats tussen alle gewichtsklas-

sen, ongeacht of een team een deelnemer heeft of niet. Als beide teams geen deel-

nemers in dezelfde gewichtsklasse herbergen dan zal deze gewichtsklasse niet wor-

den meegeloot. 

5. De NWOC zorgt op de betreffende wedstrijddatum voor competitieformulieren. De 

competitieformulieren moeten door de tafeljury volledig worden ingevuld en na af-

loop bij de competitieleiding worden ingeleverd.  

6. De organiserende instantie draagt er zorg voor dat de scheidsrechters, die belast zijn 

met de arbitrage van de desbetreffende wedstrijd, de deelnemerslijsten tijdig ter 

controle ontvangen. 

7. De hoofdscheidsrechter controleert de puntentelling en parafeert het competitiefor-

mulier. 

Artikel 6 - Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien beslist de NWOC 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 4.08 - Nationale teamkampioen- Pag. 9/14 -|-  12 juli 2022 

                                                            schappen judo 

Competitiereglement Nationale jeugdteamcompetitie 

Algemeen 

Dit reglement bestaat uit bepalingen die betrekking hebben op de deelname aan en or-

ganisatie van de voorrondes van de NJTC in de districten en bepalingen die betrekking 

hebben op deelname aan en organisatie van de finale ronde. 

Regels organisatie voorronde in de districten NJC 

De onderhavige wedstrijdbepaling hebben betrekking op de organisatie van de jeugd-

teamcompetitie in de districten en deelname daaraan.  

Artikel 1 - Inschrijving en deelname voorrondes 

1. Deelname staat open voor alle clubs het district. 

2.  De DSCJ levert de scheidsrechters. 

3.  Het districtsbestuur regelt de tafeljury, overige medewerkers en EHBO voor de voor-

rondes.  

4.  Inschrijving dient te geschieden door middel van het inschrijfformulier dat onderte-

kend  drie weken voor aanvang van het evenement bij het district ontvangen dient te 

zijn. 

5. Het district bepaalt het inschrijfgeld per ronde of per competitie. 

6. Ieder team is verplicht te verschijnen (zich te presenteren) op de wedstrijden waar-

voor wordt ingeschreven. 

7. Teams die zich minder dan één week voorafgaande aan een ronde afmelden van 

deelname of op de wedstrijddag zonder kennisgeving niet op komen dagen, dienen 

administratiekosten van € 30 te worden voldaan aan het organiserende district.  

Artikel 2 - Combinatieteams 

Een club die samen met één of meer andere club onder gezamenlijke of andersluidende 

naam met een team wil uitkomen, moet dit op het inschrijfformulier kenbaar maken door 

middel van vermelding van de namen en bondsnummers van de betrokkenen. Een com-

binatieteam mag uitsluitend bestaan uit clubs uit hetzelfde district. 

Artikel 3 - Leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 

1. Afwijkend van de in het BondsVademecum bijlage 4.03a van de “Wedstrijdbepa-

lingen Judo” genoemde leeftijdscategorieën en gewichtsklassen worden de volgende 

gewichtsklassen gehanteerd bij de voorronde van de jeugdteamcompetitie: 

− Jongens -12: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg (met maximum van 50,4 kg) 

− Meisjes  -12: -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg (met maximum van 48 kg)  

− Jongens -15: -38 kg, -42 kg, 46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg (geen maxi-

mum) 

− Meisjes  -15: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg (geen maximum).  

2. Het is niet toegestaan om op één dag in twee teams uit te komen 

3. Het is niet toegestaan dat deelnemers van verschillend geslacht tegen elkaar strij-

den. 
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Artikel 4 - Wedstrijdtijden 

1. De volgende wedstrijdtijden zijn vastgesteld: 

− Dames en Heren  -12 jaar 2 min. 

− Dames en Heren  -15 jaar 3 min. 

Artikel 5 - Wedstrijdreglementen 

Voor alle situaties waarin in deze bepalingen niet wordt voorzien, zijn te allen tijde de 

“Wedstrijdbepalingen Judo” (hoofdstuk 4.03) voor de leeftijdsklasse geldig. 

Artikel 6 - Coach, begeleider en verzorger 

Hiervoor geldt hetgeen is vastgesteld in artikel 8 van de “Wedstrijdbepalingen Judo” 

(hoofdstuk 4.03). 

Artikel 7 - Aanbevelingen: 

Hieronder aanbevelingen die worden gedaan aan de organiserende instanties van de 

voorrondes. Deze aanbevelingen worden gedaan om enerzijds de veiligheid voor de deel-

nemers te garanderen en anderzijds om te verschillen in deelname eisen tussen voorron-

de en finaleronde zo klein mogelijk te maken. 

1. Wedstrijdruimte 

1. Om een thuisronde te kunnen organiseren moet de wedstrijdruimte in verband met 

de veiligheid voldoen aan de volgende afmetingen: 

- 12 jaar gevechtsruimte 5 m. x 5 m. of 25 m² + 2 m. veiligheidsstrook 

- 15 jaar gevechtsruimte 6 m. x 6 m. of 36 m² + 2 m. veiligheidsstrook 

2. Indien twee wedstrijdruimten aan elkaar grenzen is kan de veiligheidsstrook ge-

meenschappelijk zijn. 

3. Tussen wedstrijdruimte en muren, tafels, stoelen en banken voor tafeljury, EHBO-er, 

deelnemers en publiek moet er een open ruimte zijn van tenminste 50 centimeter. 

2. Weging en controle 

1. De controle van de bescheiden en de gewichten gebeurt onder verantwoording van 

de scheidsrechter die door de DSCJ is aangewezen als coördinator 

2. Bij de weging wordt een officiële weeglijst, volledig ingevuld met eventuele reserves 

ingeleverd. De coach van het te wegen team mag vooraf, op de te hanteren weeg-

schaal, zijn deelnemers wegen om de weeglijst te kunnen invullen. 

3. De organiserende instantie moet beschikken over een weegschaal die geschikt is 

voor wedstrijdjudo. 

4. Tijdens de weging mag een deelnemer niet zwaarder zijn dan het aangegeven ge-

wicht. In het district kan een marge van 0,5 kg toegestaan worden i.v.m. verschillen 

in weegschalen. Tijdens het NK vindt er een strikte weging plaats. Tijdens de NK is 

geen afwijking van het gewicht toegestaan. 

5. Het is toegestaan uit te komen in een gewichtsklasse die één klasse hoger is dan de 

gewichtsklasse waarin de deelnemer officieel is ingewogen. 
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6. Een club mag slechts één team inschrijven voor de klasse, die gaat strijden om de 

plaatsen voor het NK. Voor de overige klassen, indien aanwezig in een district, kan 

men meerdere teams inschrijven.  

7. Bij alle voorrondes zal tijdens de weging worden gecontroleerd of: 

− de deelnemer in het bezit is van het JBN paspoort waarin wordt gecontroleerd op 

geslacht, de leeftijdsgrens, het juiste aansluitnummer en aanwezigheid van een 

pasfoto; 

− de deelnemer in het bezit is van een geldig bewijs van lidmaatschap van de JBN 

(de JBN pas).  

 Indien de deelnemer niet in het bezit is van deze bescheiden, zal deze uitgesloten 

zijn van deelname.  

 Men is niet verplicht om een paspoort of NL-identiteitsbewijs te tonen.  

8. Er mogen maximaal 10 deelnemers worden ingewogen, zijnde maximaal twee deel-

nemers per gewichtsklasse. 

Regels Finaleronde NJC 

De onderhavige bepalingen hebben betrekking op de organisatie van de finale van de Na-

tionale jeugdteamcompetitie en deelname daaraan.  

Artikel 1 - Inschrijving en deelname finaleronde 

1.  Elk district mag in elke categorie twee districtteams afvaardigen. Daarnaast wijst het 

district in elke categorie een reserveteam aan voor eventuele afvaardiging naar de 

finaleronde. 

2.  De kampioen van het voorgaande jaar heeft in dezelfde categorie waarin dat kampi-

oenschap werd behaald, recht op direct plaatsing voor de finale ronde van het eerst-

volgende seizoen. 

3.  De kampioen van het voorgaande jaar is niet verplicht aan de voorrondes mee te 

doen. 

4.  Indien de kampioen van het voorgaande jaar wel meedoet aan de voorrondes in het 

nieuwe seizoen, dan vervalt het recht op directe plaatsing zoals omschreven in lid 2. 

5.  Het district waar de kampioen van het voorgaande jaar vandaan komt, mag drie 

teams afvaardigen: 

a.  De kampioen van vorig jaar, de eerste en tweede plaats van de voorronde. De derde 

plaats van de voorronde is het reserveteam. 

b.  Als de kampioen van vorig jaar besluit deel te nemen aan de voorrondes (zie lid 3), 

dan vaardigt het district de eerste, de tweede en derde plaats van de voorronde af. 

De vierde plaats van de voorronde is het reserveteam. 

c. Overige districten vaardigen de eerste plaats en tweede plaats van de voorrondes af. 

De derde plaats van de voorronde is het reserveteam. 

Artikel 2 - Combinatieteams 

Een club die samen met één of meer andere clubs onder gezamenlijke of andersluidende 

naam met een team wil uitkomen, moet dit op het inschrijfformulier kenbaar maken door 
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middel van vermelding van de namen en bondsnummers van de betrokkenen. Een com-

binatieteam mag uitsluitend bestaan uit clubs uit hetzelfde district. 

Artikel 3 - Leeftijdscategorieën  en gewichtsklassen  

1. Afwijkend van de in het BondsVademecum bijlage 4.03a van de “Wedstrijdbepa-

lingen Judo” genoemde leeftijdscategorieën en gewichtsklassen worden de volgende 

gewichtsklassen gehanteerd bij de finaleronde van de jeugdteamcompetitie: 

− Jongens -12: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg (met maximum van 50,4 kg) 

− Meisjes  -12: -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg (met maximum van 48 kg)  

− Jongens -15: -38 kg, -42 kg -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg (geen maxi-

mum) 

− Meisjes  -15: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg (geen maximum).  

2. Het is niet toegestaan om op één dag in twee teams uit te komen. 

3. Het is niet toegestaan dat deelnemers van verschillend geslacht tegen elkaar strij-

den. 
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Artikel 5 - Wedstrijdtijden 

1. De volgende wedstrijdtijden zijn vastgesteld: 

− Dames en Heren -12 jaar 2 min. 

− Dames en Heren -15 jaar  3 min. 

Artikel 6 - Weging en controle 

1. De controle van de bescheiden en de gewichten gebeurt onder verantwoording van 

de NWOC. 

2. Bij de weging dient een officiële weeglijst, volledig ingevuld met eventuele reserves 

te worden ingeleverd.  

3. Tijdens de weging mag de deelnemer niet zwaarder zijn dan de aangegeven ge-

wichtsklasse waarvoor hij uitkomt.  

4. Het daadwerkelijke gewicht van de deelnemer bepaalt tot welke gewichtsklasse de 

betreffende deelnemer behoort en in welke gewichtsklasse hij/zij zich dus officieel 

mag inwegen. 

5. Het is toegestaan uit te komen in een gewichtsklasse die één klasse hoger is dan de 

gewichtsklasse waarin de deelnemer officieel is ingewogen. 

6. De deelnemers mogen slechts in het team uitkomen, waarvoor ze op de weeglijst 

staan. 

7. Bij de eindronde zal tijdens de weging worden gecontroleerd of: 

− de deelnemer in het bezit is van het JBN paspoort waarin wordt gecontroleerd op 

geslacht, de leeftijdsgrens, het juiste aansluitnummer en aanwezigheid van een 

pasfoto; 

− de deelnemer in het bezit is van een geldig JBN pas.  

 Indien de deelnemer niet in het bezit is van deze bescheiden, zal deze uitgesloten 

zijn van deelname. 

 Men is niet verplicht om een paspoort of NL-identiteitsbewijs te tonen.  

8. Er mogen maximaal 10 deelnemers worden ingewogen, zijnde maximaal twee deel-

nemers per gewichtsklasse.  

Artikel 7 - Wedstrijdsysteem 

Tijdens de finaleronde wordt er gewerkt met een afvalsysteem met herkansing resulte-

rend in een ongeslagen kampioen, één tweede plaats en twee gedeelde derde plaatsen. 

Artikel 8 - Wedstrijdreglementen 

Voor alle situaties waarin in deze bepalingen niet wordt voorzien, zijn te allen tijde de 

Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 4.03) voor de leeftijdsklasse geldig. 

Artikel 9 - Coach, begeleider en verzorger 

Hiervoor geldt hetgeen is vastgesteld in artikel 8 van de “Wedstrijdbepalingen Judo” 

(hoofdstuk 4.03). 
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Artikel 10 - Prijzen 

Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen gelden bij de -12 en -15 jaar de volgende 

regels: een eerste, tweede en twee derde prijzen. Voor de deelnemers in de winnende 

teams zijn medailles beschikbaar. 

Artikel 11 - Slotbepaling 

De NWOC houdt toezicht op het verloop van de wedstrijden. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de N.W.O.C. 

 


