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Voorwoord
Tenzij anders vermeld, is deze Sportcode van toepassing op alle wedstrijdactiviteiten van de Vlaamse
Judofederatie. Zij gelden zowel voor meisjes/dames als jongens/heren. Deze Sportcode is aanvullend
aan het wedstrijdreglement. De bepalingen leunen zo dicht mogelijk aan bij de wedstrijd- en
organisatieregelgeving van de KBJB, de EJU en de IJF.
Waar de Sportcode VJF en of de Wedstrijd- en organisatieregelgeving van de KBJB, de EJU en de
IJF onvoldoende duidelijk zijn, of waar, wegens omstandigheden, afwijkingen zich opdringen, beslist
de Raad van Bestuur of zijn afgevaardigde ter plaatse.
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1. Deelnamebepalingen
1.1 Bepalingen voor deelname aan wedstrijdactiviteiten – algemeen
Een deelnemer aan officiële ontmoetingen (U11, U13) en officiële cluborganisaties (voorkomend op
de VJF kalender) moet lid zijn van de Vlaamse Judofederatie vzw of Fédération Francophone Belge
de Judo. De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vergunning VJF of FFBJ, en van een
identiteitsdocument vanaf de leeftijdscategorie U15.
Een deelnemer aan kampioenschappen (U15, U18, U21, +21), interclubkampioenschappen en
nationale interprovinciale ploegenkampioenschappen moet lid zijn van de Vlaamse Judofederatie vzw
of Fédération Francophone Belge de Judo gedurende minimaal en opeenvolgende één jaar en één
dag voorafgaand aan het kampioenschap. Judoka's die niet voldoen aan deze voorwaarde maar wel
een vergunning van 1 jaar + 1 dag binnen de 3 jaar voor de wedstrijddag hebben gehad, kunnen
deelnemen. De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vergunning VJF of FFBJ, en van een
identiteitsdocument vanaf de leeftijdscategorie U15. De judograad moet duidelijk vermeld zijn op de
vergunningskaart VJF/FFBJ of aan te tonen zijn via een officiële ledenlijst (pdf of elektronische drager
zoals Ipad, smartphone, laptop,..)
Bij wedstrijden met internationale deelname moet de buitenlandse deelnemer lid zijn van een door de
IJF erkende organisatie en een geldige vergunning kunnen voorleggen, tenzij door de Raad van
Bestuur anders is bepaald.
Alle wedstrijden, waarvan de deelnemers lid zijn van de Vlaamse Judofederatie vzw, moeten worden
geleid door scheidsrechters en tijdopnemers, die in het bezit zijn van een geldige vergunning VJF of
een geldige licentie van een federatie erkend door EJU of IJF.
Alle wedstrijden, waarvan de deelnemers lid zijn van de Vlaamse Judofederatie vzw, moeten worden
gecoördineerd door (of onder supervisie van) leden van de Wedstrijdorganisatiecommissie, die in het
bezit zijn van een geldige vergunning VJF.
Er kan en mag geen enkele wedstrijdactiviteit georganiseerd worden met deelname van leden
vergunninghouders van de VJF, zonder de officiële toelating van de Vlaamse Judofederatie vzw.

1.1.1

Geldige vergunning

Als geldige vergunning wordt aanvaard:
 Vergunning Vlaamse Judofederatie vzw (VJF).
 Vergunning Fédération Francophone Belge de Judo (FFBJ).
 Licentiebewijs (geldig lidmaatschap) van buitenlandse federatie erkend door Europese Judo
Unie / Internationale Judofederatie (EJU / IJF).

1.1.2

Minimumgraad voor deelname en bewijs van graadclassificatie
de

Ontmoetingen U11: minimum 5 Kyu
de
Ontmoetingen U13: minimum 4 Kyu
de
Alle cluborganisaties en officiële kampioenschappen: minimum 3 Kyu
ste
Shiai: minimum 1 Kyu
Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer dat de deelnemers aan eender welke wedstrijd
over de minimum graad voor deelname beschikken en dat de wijzigingen van de graad van hun
judoka’s stipt en correct worden ingegeven in het ledenbestand.
1
Voor deelname aan Shiai en de officiële kampioenschappen moet de graad correct vermeld staan op
de vergunningskaart of aan te tonen zijn via de officiële ledenlijst (pdf of elektronische drager zoals
Ipad, smartphone, laptop,..).

1

Officiële kampioenschappen: provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen
U15,U18,U21,U21+, het Vlaams en Belgisch interclubkampioenschap en de nationale interprovinciale
ploegenkampioenschappen U15/U18.
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1.1.3. Identiteitsdocument
Als geldig identiteitsdocument worden volgende documenten aanvaard:
 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.
 Een kopie van de ID kaart met foto op papier of op een elektronische drager zoals Ipad,
Smartphone, laptop,… (Het document dient duidelijk leesbaar te zijn.)
Andere documenten worden niet aanvaard als geldig identiteitsdocument.

1.1.4.

Aanbevolen documenten

De volgende documenten worden aanbevolen om op de dag van de activiteit in het bezit te hebben:
 SIS kaart (persoonlijk op naam).
 Kleefstrip ziekenbond (indien geen persoonlijke SIS kaart).
 Bij deelname aan buitenlandse tornooien is het ten zeerste aangeraden om de VJF
verzekeringspapieren - ongevallenverklaringen van de VJF in het bezit te hebben.
Deze documenten zijn nodig indien de deelnemer een ongeval heeft en dient opgenomen te worden in
een ziekenhuis.

1.2. Geslacht
Op wedstrijdactiviteiten is het verboden dat deelnemers van het verschillend geslacht tegen elkaar
strijden. Meisjes/dames strijden tegen meisjes/dames en de jongens/heren strijden tegen
jongens/heren.

1.3. Leeftijdscategorieën
Voor deelname aan de wedstrijdactiviteiten van de Vlaamse Judofederatie gelden leeftijdscategorieën
zoals jaarlijks door de Pedagogische Commissie van de VJF vastgelegd in de ‘Bepalingen voor
leeftijdscategorieën en gewichtsklassen’.
Bij het uitschrijven van individuele tornooien en ontmoetingen of ploegtornooien voor bepaalde
leeftijdscategorieën dienen de geboortejaren voor de betreffende leeftijdscategorieën duidelijk vermeld
te worden. De leeftijdscategorie waartoe men verplicht behoort, wordt bepaald door de leeftijd die men
bezit op 31 december van het betreffende kalenderjaar. Zie ook punt 1.5.

Leeftijdscategorieën
U11

judoka’s die 9 en 10 jaar worden in de loop van het kalenderjaar

U13

judoka’s die 11 en 12 jaar worden in de loop van het kalenderjaar

U15

judoka’s die 13 en 14 jaar worden in de loop van het kalenderjaar

U18

judoka’s die 15, 16 en 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar

U21

judoka’s die 18, 19 en 20 jaar worden in de loop van het kalenderjaar

+21

judoka’s die 21 jaar en ouder worden in de loop van het kalenderjaar

Uitzonderingen: enkel mogelijk van september tot en met december.
U14
judoka’s die 12 en 13 jaar worden in de loop van het kalenderjaar
U16

judoka’s die 14 en 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar

U17

judoka’s die 14,15 en 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar
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1.4. Gewichtsklassen
Bij individuele tornooien is het niet toegestaan in een gewichtsklasse uit te komen die niet
overeenstemt met het eigen gewicht. Zie punt 1.6.

Gewichtsklassen
U11

maximum 10% gewichtsverschil conform het U11 en U13 reglement

U13

maximum 10% gewichtsverschil conform het U11 en U13 reglement

U15

meisjes

9 gewichtsklassen

-32

-36

-40

-44

-48

-52

-57

-63

+63

U15

jongens

9 gewichtsklassen

-34

-38

-42

-46

-50

-55

-60

-66

+66

U18

meisjes

8 gewichtsklassen

-40

-44

-48

-52

-57

-63

-70

+70

U18

jongens

10 gewichtsklassen

-50

-55

-60

-66

-73

-81

-90

+90

U21

dames

8 gewichtsklassen

-44

-48

-52

-57

-63

-70

-78

+78

U21

heren

8 gewichtsklassen

-55

-60

-66

-73

-81

-90

-100

+100

+21

dames

7 gewichtsklassen

-48

-52

-57

-63

-70

-78

+78

+21

heren

7 gewichtsklassen

-60

-66

-73

-81

-90

-100

+100

U14

U14 valt onder regeling U15.

U16/U17

U16 en U17 vallen onder regeling U18

-42

-46

1.5. Verschuiven in leeftijdscategorieën en gewichtsklassen
1.5.1. In individuele tornooien en ontmoetingen
Verschuiven in leeftijdscategorieën en gewichtscategorieën bij individuele tornooien en
ontmoetingen
U11

Kampen in hun leeftijdsgroep en in hun specifieke gewichtsindeling

U13

Kampen in hun leeftijdsgroep en in hun specifieke gewichtsindeling

U15

De judoka’s U15 kampen in hun eigen leeftijdscategorie

U18

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

U21

De judoka’s U21 mogen deelnemen in de leeftijdscategorie +21

Uitzondering
regel
U18 U21 +21

Uitzondering
regel
U18 U21 +21

In geval er in een gewichtsklasse slechts 1 judoka is, mag deze ondergebracht
worden in de zwaardere aansluitende klasse.
Deze regel is niet van toepassing op de officiële kampioenschappen.
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.
In geval er in de zwaarste klasse slechts 1 judoka aanwezig is mag deze in de lichtere
aansluitende klasse ondergebracht worden.
Deze regel is niet van toepassing op de officiële kampioenschappen.
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.

Deelname aan 2 leeftijdscategorieën op twee verschillende dagen is toegelaten rekening houdend
met bovenstaande regelgeving.
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Deelname aan 2 leeftijdscategorieën op dezelfde dag kan uitzonderlijk toegelaten worden rekening
houdend met bovenstaande regelgeving en ENKEL indien de judoka in zijn eigen leeftijdscategorie
weinig (0 tot 2) tegenstanders heeft of had.

1.5.2. In ploegentornooien
Verschuiven in gewichtscategorieën bij ploegenwedstrijden
U15

Kampen in hun specifieke gewichtsklasse

U18

Kunnen maximum één gewichtsklasse stijgen

U21 / +21

Kunnen maximum twee gewichtsklassen stijgen

1.6. Medisch attest – medische controles
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 het Medisch Verantwoord Sporten van 13
juli 2007, verschenen in het Belgisch staatsblad op 13/09/2007.
www.bloso.be/topsport/andereactoren/pages/medischverantwoordsporten.aspx
De leden 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 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 ledenvergunninghouders zal vanaf de leeftijd van 40 jaar 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 maanden.
Wat betreft de frequentie van het medisch onderzoek dienen de richtlijnen gevolgd te worden, ons
opgelegd door de Vlaamse executieven (MVS-decreet uitvoeringsbesluiten).
Zie ook huishoudelijk reglement hoofdstuk 8 en 9.

1.7. Dopingcontrole
Info www.dopinglijn.be
www.bloso.be/topsport/andereactoren/pages/medischverantwoordsporten.aspx
Zie huishoudelijk reglement hoofdstuk 8 en 9.

1.8. Overtreding en diskwalificatie
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 wedstrijd 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
antidopingregels heeft plaatsgevonden, door het begin van een periode van voorlopige schorsing of
uitsluiting worden gediskwalificeerd, tenzij de rechtvaardigheid anders vereist, met alle consequenties
vandien, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen.

1.9. Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters
Zie huishoudelijk reglement hoofdstuk 8 en 9.
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2. Nationaliteit
Alle nationaliteiten zijn welkom op alle ontmoetingen, wedstrijden, shiai en kampioenschappen
conform het vigerende reglement.

3. Sho Dan Shiken punten.
3.1. Shiai
ste

De shiai is een pedagogische activiteit die kadert in de opleiding van judoka’s tot 1 Dan en hoger.
Judoka’s leren hier zonder coaching en aanmoediging van publiek aangeleerde technieken toe te
passen in kampsituatie zonder belang van winst en verlies maar mits optelling van punten zodat de
bekwaamheden van de judoka en de doeltreffendheid van zijn opleiding bewezen is en hij kan
overgaan tot het technische deel van zijn examen. (Zie ook specifiek shiai reglement en 8.4.
Wedstrijdformule bij lijngevecht.)

3.2. Shodan shiken punten buiten shiai.
Shodan-shiken (SDS) punten kunnen ook behaald worden op Provinciale kampioenschappen, Vlaams
en Belgisch kampioenschap, de Vlaamse en Belgische interclub, Flanders Judocup, nationaal
interprovinciaal ploegenkampioenschap U18 en de Vlaamse rankingtornooien U18, Belgian Open
Visé, Belgian Ladies Open Arlon.
Ook internationale kampioenschappen en sommige internationale competities komen in aanmerking.
Deze lijst wordt bepaald door de pedagogische commissie en jaarlijks gepubliceerd.
Om een correcte registratie mogelijk te maken is het nodig dat de juiste graad van de judoka en zijn
tegenstrever bekend is. (vergunning of officiële ledenlijst in pdf of officiële ledenlijst via elektronische
drager zoals Ipad, smartphone, laptop,..)
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4. Wedstrijdactiviteiten eigen aan de federatie
De aankondiging ‘kampioenschappen’ mag uitsluitend gebruikt worden voor officiële VJF of KBJB
kampioenschappen, zijnde: provinciale kampioenschappen, interprovinciale ploegenkampioenschappen, Vlaams kampioenschap, Belgisch kampioenschap, Vlaams en Belgisch
interclubkampioenschap.
 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 de Vlaamse Judofederatie vzw.



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



De aankondiging "open kampioenschap" of "open tornooi" mag uitsluitend worden gebruikt indien
alle nationaliteiten van bij de VJF, FFBJ, EJU, IJF aangesloten judobeoefenaars de gelegenheid
krijgen deel te nemen, binnen de beperkingen van de gestelde leeftijdscategorieën,
gewichtsklassen en gradenclassificaties.

4.1. Individuele wedstrijdactiviteiten




Kampioenschappen: provinciaal, Vlaams en Belgisch, voor U15, U18, U21 en +21
Flanders Judo Cup, voor U15, U18, U21.
Belgisch Kampioenschap Veterans (EJU)/ Grand Masters (IJF)

4.2. Ploegen / team wedstrijdactiviteiten






Vlaams interclubkampioenschap
Belgisch interclubkampioenschap
Belgisch interprovinciaal ploegenkampioenschap voor U15, U18
Vlaamse interprovinciale ploegenontmoeting U13.
Open Vlaams ploegenkampioenschap

De Vlaamse Judofederatie behoudt zich het recht om de naam Vlaams interclubkampioenschap te
verbinden aan een sponsorpartnership.
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5. Wedstrijdkledij
5.1. Tijdens de tornooien
De judoka’s dragen een judogi die voldoet aan de vereisten gesteld in 5.2. controle van de judogi en
5.3. reclame op de judogi.
De U11 en U13 dragen enkel een rode of witte wedstrijdgordel op hun witte judogi.
De rode of witte wedstrijdgordel wordt vanaf U15 boven de graadgordel gedragen op een witte judogi.
Buiten de witte judogi wordt er vanaf de U15 een blauwe judogi toegelaten die de rode gordel op de
witte judogi vervangt. De witte of rode gordel wordt dan niet gedragen, enkel de graadgordel.
De blauwe judogi wordt verplicht gedragen op het Belgisch Kampioenschap +21.
Bij de Vlaamse interclub mag een blauwe judogi gedragen worden, maar dan wel door de volledig
opgestelde ploeg. Tijdens de nationale interclubfinale wordt de blauwe judogi verplicht gedragen.

5.2. Controle van de wedstrijdkledij
De door de deelnemers gedragen kledij (judogi) moet voldoen aan de volgende eisen :


Degelijk gemaakt van katoen of een soortgelijk materiaal en in goede staat zijn (zonder gaten
of scheuren). Het materiaal mag niet te dik of te hard zijn zodat de tegenstander vast kan
pakken.



Wit of gebroken wit van kleur voor de als eerste opgeroepen (of wit/gebroken wit van kleur
met witte gordel indien door de als tweede opgeroepen deelnemer geen blauwe kimono
gedragen wordt). en blauw van kleur voor de als tweede opgeroepen deelnemer (of
wit/gebroken wit van kleur met rode gordel indien geen blauwe kimono gedragen wordt)



Toegestane merktekens : ( zie 5.3. Reclame op de judogi)



De jas moet lang genoeg zijn om de dijen te bedekken en moet minimaal tot aan de vuisten
reiken als de armen volledig uitgestrekt langs het lichaam naar beneden hangen. De jas moet
wijd genoeg zijn om de uiteinden, ter hoogte van de onderkant van de borstkas over elkaar te
kunnen kruisen, met een minimale overlapping van 20cm, waarbij de linkerkant van de jas
wordt gekruist over de rechterkant van de jas.



De mouwen van de jas mogen maximaal tot aan het polsgewricht reiken en minimaal 5cm
boven het polsgewricht eindigen. Tussen de mouw en de arm (inclusief bandages) moet, over
de gehele lengte van de mouw, een ruimte van 10 tot 15cm bestaan.



De kraag mag maximum 1cm dik zijn en 5cm breed.



De broek, vrij van markeringen behalve voor de fabrieksnaam en de naam van de deelnemer
(zie 5.3. Reclame op de judogi), moet de benen bedekken met een lengte van maximaal tot
aan het enkelgewricht en minimaal tot 5cm boven het enkelgewricht.



Tussen de broekspijp en het been (inclusief bandages) moet, over de gehele lengte van de
broekspijp, een ruimte van 10-15cm bestaan.



Een stevige gordel, 4 tot 5cm breed, waarvan de kleur overeenkomt met de graad, moet over
de jas op de heuphoogte gedragen en vastgemaakt worden met een platte knoop, die sterk
genoeg is om te voorkomen dat de jas los zit en moet lang genoeg zijn om tweemaal om de
heup gewonden te worden en daarbij 20 à 30cm over te laten aan iedere kant van de
vastgemaakte knoop.



Vrouwelijke deelnemers moeten onder de jas dragen hetzij:
- Een effen wit T-shirt, voorzien van korte mouwen, redelijk sterk en lang genoeg om in
de broek gedragen te worden.
- Een effen witte maillot met korte mouwen.

Indien de judogi van een deelnemer niet voldoet aan dit artikel, moet de scheidsrechter de deelnemer
opdragen zo spoedig mogelijk een andere judogi aan te trekken, die wel voldoet aan dit artikel.

13

De reserve judogi van de kamper moet snel beschikbaar zijn.
Om zich ervan te overtuigen dat de mouwen van de jas van een deelnemer de vereiste lengte
bezitten, moet de scheidsrechter de beide armen van de deelnemer op schouderhoogte volledig naar
voor laten strekken en in deze houding de controle uitvoeren.
De officiële kleuren standaard voor de blauwe judogi zijn tussen pantone nummers n°18-4051 en
n°18-4039 op de TP pantone schaal en tussen n°285 of n°286 op de print pantone schaal.
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5.3. Reclame op de judogi
De toegestane reclame op de judogi
volgende vereisten:

is gebonden aan de

1. Nationaal embleem (op de linkerborst van de jas),
maximaal 100cm².

1 mogelijke locatie
1 embleem toegelaten

2. Fabrieksnaam, maximaal 20cm² :
a. Bovenaan de voorzijde van de broek
of aan de bovenzijde van één van de
broekspijpen , max 20 cm van de
heuplijn of
b. aan de onderzijde van één van de
broekspijpen, max.20 cm van de
onderkant van de broek.

6 mogelijke locaties
1 logo toegelaten

3. Fabrieksnaam mag ook op één uiteinde van de gordel maximaal 20cm².
Het is toegelaten om de fabrieksnaam ter grootte van 20cm² onderaan de linker slip van de
judogi te plaatsen of op één van de mouwen te zetten in het embleem van 25cm x 5cm.
De officiële IJF leveranciers mogen het IJF logo boven hun eigen fabrieksnaam plaatsen.

3 mogelijke locaties
1 logo toegelaten!

2 mogelijke locaties
1 logo toegelaten
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4. Schoudermarkering (van de kraag over de schouder naar de arm, aan beide kanten van de
jas) met een maximum lengte van 25cm en maximum breedte van 5cm. De VJF zal de
schouderreclame gebruiken voor eventuele toekomstige (hoofd)sponsor(s). Zolang daar zich
geen sponsors voor melden, mag deze ruimte door de judoka’s of clubs worden gebruikt. De
VJF kan de schouderruimte op ieder moment opeisen. Sponsors en reclame mogen niet
strijdig zijn met de morele waarden van het judo. De Vlaamse Judofederatie heeft het
recht tussen te komen wanneer deze waarden niet gerespecteerd worden.
Reclame op de mouwen, 10cm x 10cm op iedere mouw (verschillende toegelaten). Deze
100cm² moeten juist onder en in contact met de schoudermarkeringen van 25cm x 5cm
geplaatst worden. De armreclame (10x10) grenzend aan de schouderreclame blijft vrij (gratis)
en kan dus worden ingevuld door sponsors van de club en/of judoka. Sponsors en reclame
mogen niet strijdig zijn met de morele waarden van het judo. De Vlaamse Judofederatie
heeft het recht tussen te komen wanneer deze waarden niet gerespecteerd worden.

4 mogelijke locaties
4 logo’s toegelaten

5. De naam van de deelnemer mag op beide uiteinden van de gordel, op de onderkant van de
jas, aan de voorkant en op de bovenkant van de broek aan de voorkant gedragen worden,
echter niet groter dan 4cm x 20cm.
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6. Naamembleem
Er zijn geen vereisten met betrekking tot het dragen van een naamembleem tijdens
cluborganisaties. Sponsors en reclame die eventueel door de club of organisator op de
naamemblemen worden toegevoegd, mogen niet strijdig zijn met de morele waarden
van het judo. De Vlaamse Judofederatie heeft het recht tussen te komen wanneer deze
waarden niet gerespecteerd worden.

Gangbare naamemblemen:
EJU/IJF naamembleem

Oude EJU embleem

KBJB naamembleem, bestaat ook in een EJU/IJF compliant versie
EJU/IJF compliant= Toegelaten op EJU/IJF tornooien mits toevoeging van stukje ‘BEL’. (Dit
stukje is te verkrijgen op het VJF secretariaat)
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PK-, RK- BK jeugd, PK- RK- BK U21+, alle afdelingen van de Vlaamse en Belgische interclub:
Het dragen van een KBJB of IJF/EJU naamembleem is verplicht. Alle gangbare
naamemblemen zoals weergegeven op pg.17 zijn toegelaten.

De VJF en/of KBJB kan de publiciteitsdrager op de rugzijde voor officiële VJF en KBJB
organisaties, georganiseerd op eigen grondgebied, opeisen voor eventuele
toekomstige (hoofd)sponsor(s).
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6. Wedstrijdtijd
6.1. Wedstrijdtijd en recuperatietijd
De wedstrijdtijd is de werkelijke tijd dat er gekampt wordt. Onderbrekingen aangegeven door de
scheidrechter worden niet meegerekend. De wedstrijdtijd is de maximumtijd, zoals bepaald door het
reglement, voor de verschillende leeftijden.

WEDSTRIJDTIJD
Leeftijd

Duur wedstrijdtijd

Wedstrijdtijd bij ploegen

U11

1 minuut 30 seconden

Niet van toepassing

U13

2 minuten

Niet van toepassing

U15

3 minuten

Per ploeg 3 minuten/ kamp

U18

4 minuten

Per ploeg 4 minuten/ kamp

U21

4 minuten

Per ploeg 4 minuten/ kamp

U21+

4 minuten

Per ploeg 4 minuten/ kamp

+21

5 minuten

Per ploeg 4 minuten/ kamp

Deze maximumtijd mag door de inrichter ingeval van noodzaak bij niet officiële kampioenschappen
VJF/KBJB wel verkort doch niet verlengd worden. Indien tot deze maatregel besloten wordt moet dit
schriftelijk medegedeeld worden vóór aanvang van de wedstrijden.
De wedstrijdtijd tijdens shiai bedraagt steeds 3 minuten.

RECUPERATIETIJD
Leeftijd

Duur recuperatietijd

U11

3 minuten

U13

4 minuten

U15

5 minuten

U18

5 minuten

U21

10 minuten

U21+

10 minuten

+21

10 minuten

Internationaal bedraagt de rusttijd voor U18, U21 en 21+: 10 minuten.
Deze rusttijdregel geldt ook voor het Belgisch kampioenschap.
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6.2. Golden Score
6.2.1. Algemeen principe
Indien er na de normale wedstrijdduur geen winnaar is, wordt de Golden Score toegepast.
De Golden Score wordt niet toegepast op de shiai.
De Golden Score wordt niet toegepast op ontmoetingen voor U11 en U13.

6.2.2. Toepassing van de Golden Score
De judoka’s brengen hun judogi terug in orde, het scorebord blijft ongewijzigd. Al wat op het scorebord
opgetekend is gedurende de reguliere wedstrijd, behalve de wedstrijdtijd, zal behouden blijven bij de
aanvang van de Golden Score.
Bij het toekennen van een score of straf is de wedstrijd afgelopen en is de winnaar bekend.
Bij osaekomi blijft de tijd lopen tot maximaal 20 sec = ippon.
De Golden Scoretijd is niet gelimiteerd. De judoka die een Shido of Hansokumake wordt
toegekend verliest de kamp of de judoka die een technische score maakt, wint de kamp.

6.2.3. Gevolgen en behaalde punten na Golden Score
De score gemaakt in de Golden Score wordt gewaardeerd met dezelfde technische punten als in de
reguliere wedstrijdtijd.
SDS punten zijn geldig.

6.3. Straffen en forfaits
6.3.1. Bepalingen voor individuele tornooien
HANSOKU-MAKE
1. Rechtstreekse hansoku-make
Een kamper die rechtstreeks hansoku-make krijgt wegens wangedrag of een verboden
2
handeling , wordt uitgesloten voor het verdere verloop van de competitie en wordt niet
opgenomen in het eindklassement. De kamper verliest al zijn rechten (herkansing, medaille en
doorstroming) in het tornooi. Er worden geen punten toegekend voor de jeugdranking VJF, de
gescoorde SDS-punten van de voorgaande wedstrijden blijven behouden.
De scheidsrechter zal de tijdopnemers/scorehouders hiervan op de hoogte stellen.
Wanneer er in een poule gekampt wordt, vervallen alle scores van de gesanctioneerde. Alle
andere kampers uit de poule krijgen een winstscore. SDS-punten blijven behouden. Aan de
gesanctioneerde judoka worden geen punten toegekend voor de jeugdranking VJF.

Verboden handeling zijn bv. het uitvoeren van Kani-basami, het achterover vallen met de partner in de nek of
het aanzetten van klemmen, andere dan deze op het ellebooggewricht, alle andere handelingen bedoeld om de
tegenstander te kwetsen (ter bescherming van de tegenstander) e.a.
2
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2. Technische hansoku-make
2.1

Door optelling van straffen

Een aaneenschakeling van fouten en dus een optelling van bestraffingen met shido zal resulteren
in een technische hansoku-make.
2.2

Rechtstreeks

Een divingactie (bv in een uchi-mata) of het rechtstreeks grijpen onder de gordel wordt
onmiddellijk bestraft met rechtstreekse technische hansoku-make.
In beide gevallen van technische hansoku-make behoudt de kamper al zijn rechten in het
tornooi (herkansing, medaille en doorstroming). Behaalde punten voor de jeugdranking
VJF en de SDS worden toegekend.

3. Doorstroming hansoku-make tijdens kampioenschappen:

In verband met doorstroming naar Vlaamse of Belgische kampioenschappen zal de
judoka die een technische hansoku-make kreeg, selecteerbaar zijn in geval hij/zij bij de
eerste 4 eindigde in zijn/haar gewichtsklasse en behoudt in dit geval ook het recht op een
medaille.

FORFAIT


Een kamper die forfait geeft voor een komende kamp, mag nadien de competitie niet verder
zetten.



Bij een bewuste forfait in poule zullen alle resultaten van de voorgaande wedstrijden vervallen,
alle andere kampers uit de poule krijgen een winstscore. Behaalde punten voor de jeugdranking
VJF en de SDS worden toegekend.



Bij een forfait wegens blessure (bevestigd door aanwezige hulppost) blijven alle scores
behouden. Behaalde punten voor de jeugdranking VJF 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 VJF en de SDS worden toegekend.

6.3.2. Bepalingen voor ploegen / team tornooien
Een ploeglid vermeld op het wedstrijdblad die forfait geeft, voor die aangeduide wedstrijd, mag nadien
niet verder deelnemen aan de competitie (zelfde dag). De tegenstrever wint de forfaitkamp met 10
punten.
Men zal een ploeglid, of ploeg, forfait verklaren wanneer het ploeglid of de ploeg zich niet aanbiedt na
3 oproepen met 1 minuut interval. In dit geval kan door het inrichtend comité een boete opgelegd
worden conform het vigerende reglement.
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6.4. Gelijktijdig ippon
Bij het toekennen van gelijktijdig ippon wordt de wedstrijd opnieuw gekampt in golden score. Degene
die weigert, verliest de wedstrijd met kiken- gashi.

6.5. Gevallen van hansoku-make
6.5.1. Hansoku-make - bij provinciale en regionale Kampioenschappen
6.5.1.1. Hansoku-make komt voort uit een opstapeling van kleine fouten
(shido1 shido 2 shido 3) of bij “grabbing3”
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
De herkansingsronde kan normaal opgesteld worden en de twee 3 plaatsen kunnen bereikt
worden. De finalisten, die hansoku-make kregen, worden geselecteerd voor het volgende
kampioenschap.
ste
de
Beide finalisten dienen een Goldens Score kamp te vechten om te bepalen wie er als 1 en 2
geplaatst wordt.

Hansoku-make wordt gegeven aan beide 1/2 finalisten in één tabelhelft
De judoka’s die beiden hansoku-make wegens opstapeling van kleine fouten (shido1, shido 2,
shido 3, shido 4) 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 1/4 finalisten in één tabeldeel (een kwart)
De judoka’s die beiden hansoku-make wegens opstapeling van kleine fouten (shido1, shido 2,
shido 3, shido 4) 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.

6.5.1.2. 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 de vierde plaats gekend.
- De finalisten worden niet opgenomen in de einduitslag en stromen niet door naar het
volgende kampioenschap.
de
de
- De als 3 en 4 geplaatste judoka’s schuiven NIET door naar plaats 1 en 2
Rechtstreeks hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan de 1/2 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
de
- De uitslag geeft een 3 plaats en een 4 plaats, die mag doorgaan naar volgend
kampioenschap.
- De eerste plaats is gekend !(de finalist uit het andere luik wordt eerste.) Geen tweede
plaats!

3

Alle grepen of acties in Tachi-waza onder de gordel, met één of twee handen of met een of twee
armen in aanval of verdediging, zoals combinatie, blokkeren, overname of beweging van een staande
positie naar grond.

22

1

9
1

9

5
1 HM

5

11
5

3de plaats

13

7
Hansoku make

4

5de plaats

3
3
11
3 HM
7
7
15
2
2
2
10
2
6
6
14
2
4
4
12

10
4

8

6
8

3de plaats

16

12
8



Rechtstreeks hansoku-make wegens wangedrag wordt gegeven aan de beide 1/4
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.
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ENKELE HERKANSING
Ingeval van gelijktijdig hansoku-make van finalisten, ½ finalisten en ¼ finalisten bij wedstrijden met
enkele herkansing gelden volgende regels:


Hansoku-make (rechtstreeks) wegens wangedrag wordt gegeven aan beide finalisten
de
de
- De 3 en 4 geplaatsten zijn bekend
ste
de
- 1 en 2 plaatsen blijven open.
1
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Hansoku-make (rechtstreeks) wegens wangedrag wordt gegeven aan de beide ½ finalisten
van één tabelhelft
De verliezers van de ¼ finalisten die uitgesloten werden komen in de herkansingsronde terug.
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Hansoku-make (opeenvolgende straffen of grabbing) wordt gegeven aan de beide ½
finalisten van één tabelhelft
De judoka’s die beiden hansoku-make wegens opstapeling van kleine fouten (shido1, 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 (opeenvolgende straffen of grabbing) wordt gegeven in de beide 1/4 finale
van één tabeldeel (kwart)
Normale afwerking van de herkansingspoule
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7. Wedstrijdruimte
7.1. Algemeen
Het tornooi wordt ingericht in een zaal die voldoet aan de vereisten voor het inrichten van sportieve
evenementen, d.w.z. voldoende groot, voldoende kleedruimtes en douches (gescheiden voor jongens
en meisjes), toiletten, in regel met de veiligheidsvoorschriften BLOSO ter inrichting van sportieve
evenementen, risico analyse in bezit voor gehuurd materiaal zoals bijvoorbeeld tribunes, zaal enz. (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. OPGELET: Voor ontmoetingen U11 en
U13 zie specifiek regelement.
De tatami is opgesplitst in twee verschillende kleuren. Het wedstrijdgedeelte is in één kleur en het
veiligheidsgedeelte is in een andere kleur. Deze kleuren zijn niet bepaald maar moeten duidelijk te
onderscheiden zijn. (Blauw en geel zijn aangewezen, maar niet verplicht.)
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7.2. Internationale en Belgische kampioenschappen +21
Minimum 14 meter X 14 meter, maximum 16 meter X 16 meter.
De wedstrijdzone bedraagt maximum 10 meter X 10 meter en minimum 8 meter X 8 meter. De
veiligheidszone bedraagt langs buiten 3 meter. Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de
gemeenschappelijke veiligheidszone 4 meter. Deze veiligheidszone van 3m moet gerespecteerd
worden.

7.3. De officiële kampioenschappen (Interclub, PK, RK en BK U20, IP U15 en
U18)
De wedstrijdzone bedraagt minimum 7m X 7m. De veiligheidszone bedraagt langs buiten 3 meter.
Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke veiligheidszone 4 meter
aanbevolen, doch minstens 3m verplicht. Deze veiligheidszone van 3m moet gerespecteerd worden.

7.4. Officiële Clubtornooien (Voorkomend op kalender VJF) U15, U18 en U21+
De wedstrijdzone bedraagt minimum 7m X 7m. De veiligheidszone bedraagt langs buiten 3 meter.
Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke veiligheidszone 4 meter
aanbevolen, doch minstens 3 meter verplicht. Deze veiligheidszone van 3 meter moet gerespecteerd
worden.

7.5. Ontmoetingen U11 en U13
De wedstrijdzone bedraagt minimum 6m X 6m. De veiligheidszone bedraagt langs buiten 2 meter.
Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke veiligheidszone minstens 3
meter. Deze veiligheidszone van 3 meter moet gerespecteerd worden.

7.6. Ne-waza tornooien
De wedstrijdzone bedraagt minimum 6m X 6m. De veiligheidszone bedraagt langs buiten 2 meter.
Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke veiligheidszone minstens 2
meter. Deze veiligheidszone van 2 meter moet gerespecteerd worden.

7.7. Shiai
Gelet op het specifieke karakter van de shiai bedraagt de wedstrijdzone minimum 6m X 6m. De
veiligheidszone bedraagt langs buiten minimum 2 meter. Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes
is de gemeenschappelijke veiligheidszone minstens 2 meter verplicht. Deze veiligheidszone van 2
meter moet gerespecteerd worden.
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7.8. Kata tornooien

De wedstrijdzone bedraagt minimum 6m X 6m en maximum 10m X 10m. De veiligheidszone bedraagt
langs buiten 2 meter. Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke
veiligheidszone minstens 2 meter. Deze veiligheidszonde van 2 meter moet gerespecteerd worden.

7.9. G – tornooien (tornooien voor personen met beperking)
De wedstrijdzone bedraagt minimum 6m X 6m en maximaal 8m X 8m. De veiligheidszone bedraagt
langs buiten 2 meter. Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke
veiligheidszone minstens 2 meter. Deze veiligheidszone van 2 meter moet gerespecteerd worden.
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8. Wedstrijdformules
8.1. Wedstrijdformules bij individuele tornooien


Eliminatietabel met rechtstreekse uitschakeling zonder herkansing. De eliminatietabel wordt
ste
de
doorlopen tot de finalewedstrijd voor de 1 en 2 plaats. Deze wedstrijdformule wordt niet
aanbevolen voor individuele tornooien. De verliezers van de halve finale behalen automatisch de
de
de
3 plaatsen. Wanneer er slechts één 3 plaats wordt toegekend, dienen de verliezers van de
halve finale tegen elkaar uit te komen.



Eliminatietabel met rechtstreekse uitschakeling en enkele herkansing. De eliminatietabel wordt
ste
de
doorlopen tot de finalewedstrijd voor de 1 en 2 plaats. De verliezers van de finalisten komen in
de
2 herkansingtabellen terecht en strijden in een herkansingfinale voor de 3 plaatsen. Wanneer er
de
slechts één 3 plaats wordt toegekend, dienen de winnaars van de 2 herkansingstabellen tegen
elkaar uit te komen.



Eliminatietabel met rechtstreekse uitschakeling en dubbele herkansing. De eliminatietabel wordt
doorlopen tot de ½ finalekampen. Alle verliezers van de ½ finalisten worden opgevist in 2
herkansingstabellen. De uitvallers van de ½ finales worden gekruist toegevoegd in de
herkansingstabel tegenover de doorstromende herkansingfinalisten, en kampen in 2 finalekampen
de
de
voor de 3 plaatsen. Wanneer er slechts één 3 plaats wordt toegekend, dienen de winnaars van
de 2 herkansingstabellen tegen elkaar uit te komen.



Dubbele eliminatietabel met rechtstreekse uitschakeling, waarin alle verliezers uit de eerste
eliminatietabel in een tweede eliminatietabel met rechtstreekse uitschakeling opnieuw kampen
de
(dubbele KO genoemd) tot in de finalekampen voor de 3 plaatsen.



Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er gestart in poules van minimum 3 en maximum 5
judoka’s. Vervolgens wordt overgeschakeld naar een
eliminatietabel (met rechtstreekse
uitschakeling zonder herkansing, met dubbele herkansing of met enkele herkansing) waarbij de
twee besten uit elke poule doorstromen naar deze eliminatietabel. In geval van een zeer groot
aantal deelnemers (+30), kan er besloten worden enkele de eerste uit de poule te laten doorgaan.
Zie ook 8.3 wedstrijdformule bij dubbele pouletornooien.

Het aantal wedstrijdformules is niet limitatief. De VJF promoot de wedstrijdschema’s waarbij de
deelnemers de gelegenheid wordt geboden minstens twee wedstrijden te kampen.
Voor bepaling van de 3
worden toegepast:

de

en 4

de

plaats in functie van loting kampioenschappen. Volgende regels

1. Bij een eerdere rechtstreekse confrontatie in de hoofdtabel is de winnaar van die
de
de
respectievelijke wedstrijd 3 en de verliezer is 4
de

de

2. Indien niet voldaan aan regel 1. Wie verliest van de eerste, is 3 . Wie verliest van de 2 , is
de
4 .
de

3. Indien niet voldaan aan regel 1 en 2. Wie het verst in de tabel geraakt, is 3 .
4. Indien niet voldaan aan regel 1, 2 en 3 zal de 3
lottrekking.

de

de

en 4

plaats bepaald worden door

8.2. Wedstrijdformule bij poule-wedstrijden


Poule-wedstrijden waar alle deelnemers tegen elkaar uitkomen. Het is aan te bevelen dit type
tornooien met niet méér dan vijf deelnemers in te richten.
Deelnemers van eenzelfde club worden direct in de eerste wedstrijd(en) tegen elkaar geplaatst.



Wanneer slechts twee judoka’s in één poule kan er beslist worden om de judoka’s een ‘best of
three’ te laten vechten. De judoka’s vechten drie maal tegen elkaar. Wanneer er bij de tweede
kamp reeds een definitieve beslissing is gevallen, dit betekent één van beide judoka’s heeft twee
maal achter elkaar gewonnen, zal de derde kamp niet meer gevochten worden.

Iedere kamper komt uit tegen elke deelnemer in zijn poule.
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De overwinningen worden in de onderscheiden vakken ingevuld met hun puntenwaarde:
Puntenwaarde in poule
Ippon

10 punten

Waza-ari

7 punten

Yuko

5 punten

Shido

1 punt

Hansoku-make

10 punten

SDS-punten kunnen opgetekend worden
indien de winnaar reeds waza-ari scoorde.

Fusen-gachi

10 punten

SDS-punten
worden

Kiken-gachi

10 punten

SDS-punten kunnen opgetekend worden
indien de winnaar reeds waza-ari scoorde.

kunnen

NIET

opgetekend

De volgorde van de wedstrijden dient gerespecteerd te worden en is als volgt vastgelegd:
Volgorde wedstrijden in poule
Poule van 3 deelnemers

1-2 , 2-3 , 1-3

Poule van 4 deelnemers

1-2 , 3-4 , 1-3 , 2-4 , 1-4 , 2-3

Poule van 5 deelnemers

1-2 , 3-4 , 1-5 , 2-3 , 4-5 , 1-3 , 2-4 , 3-5, 1-4, 2-5

Opmerking: bij U11 en U13 wordt de Golden Score nooit toegepast. De overwinnaar wordt direct
aangeduid. Op het scoreblad wordt dan 1 punt genoteerd.
Het klassement bij poule wordt als volgt bekomen:
 volgens het aantal overwinningen
 wanneer deze gelijk zijn volgens het aantal punten
 indien deze ook gelijk zijn, wint degene die de andere overwonnen heeft (individuele kampen
onderling)
 als dit alles gelijk is, wordt het klassement opgesteld aan de hand van het lichaamsgewicht,
met de lichtste als eerste

8.3. Wedstrijdformule bij dubbele poule wedstrijden
Wil men, bij meer dan vijf deelnemers, de wedstrijden in poule laten verlopen, dan zal men 2 poules
inrichten: poule A en B.
ste

1 fase = uitschakeling
de
2 fase = eindklassement
de
1) de winnaar van poule A komt uit tegen de 2 van poule B
de
2) de winnaar van poule B komt uit tegen de 2 van poule A
3) de winnaars van deze kampen vechten voor de finale
de
4) de verliezers worden 3 geklasseerd.
In geval er maar één derde plaats voorzien is, zullen de derde geplaatsten nogmaals tegen elkaar
kampen. Zo zij reeds vroeger tegen elkaar uitkwamen, zal de winnaar derde worden en is er geen
extra kamp nodig.

8.4. Wedstrijdformule bij lijngevecht
Dit systeem wordt enkel gebruikt op de shiai. (Zie ook specifiek shiai reglement)
ste

De shiai is een maandelijkse wedstrijd voor judoka’s, vanaf 1 kyu als voorbereiding op het behalen
van een dan graad. Shiai is een deel van het judoleerprogramma.
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Onmiddellijk bij de weging gebeurt de lottrekking.
Alle gewichtsreeksen met minder dan en tot 8 deelnemers worden op één formulier na elkaar
ingevuld.
De gewichtsreeksen zonder deelnemers staan ook vermeld op het formulier.
Na de reeks van 8 (of meer) deelnemers wordt, op dezelfde wijze op een nieuw formulier begonnen
zodat:
 er op een andere mat kan gestart worden
 de judoka de kans krijgt om 6 kampen te doen
De competitie verloopt in lijn met onmiddellijke uitsluiting.
De kamper die ippon of waza-ari scoort, vervolgt onmiddellijk met de volgende deelnemer. Alleen de
overwinningen met ippon of waza-ari tellen voor SDS-punten.
De kamper die wint met opgave of met hansoku-make, krijgt geen SDS-punt toegekend maar mag wel
vervolgen met de volgende deelnemer. Wanneer er bij opgave door kwetsuur of bij hansoku-make
reeds een waza-ari, door de overwinnaar, werd gescoord, zal dit SDS-punt wel tellen voor de shiai
kaart.
Wanneer er geen resultaat is door ippon of door waza-ari, verlaten beide deelnemers de mat en
worden de twee volgende opgeroepen.
Wanneer de laatste kamper van de lijn aan beurt is, wordt de lijn vervolgd in opwaartse zin. Hij/zij
bekampt enkel de tegenstrevers die hij/zij niet bekampt heeft. Als er geen resultaat is of de andere
kamper wint, is de competitie gedaan.
Wanneer een kamper in de eigen gewichtsreeks alle deelnemers heeft overwonnen, vervolgt men met
de eerste kamper in de onmiddellijk hogere gewichtsreeks. Men mag maar in één hogere
gewichtsreeks vervolgen.
Wanneer in de hogere gewichtscategorie geen deelnemers zijn, zal de competitie verder gaan tegen
de vorige gewichtscategorie in opklimmende lijn, in de mate van het mogelijke met de kampers die
de
nog geen 2 kans gehad hebben.

8.5. Toepassing wedstrijdformules bij kampioenschappen VJF
Volgende wedstrijdformules kunnen toegepast worden al naar gelang het van toepassing zijnde
reglement voor de kampioenschappen VJF.

8.5.1. Provinciaal kampioenschap
Vanaf 6 deelnemers: wedstrijden in eliminatietabel met dubbele herkansing. (zie 8.1)
Minder dan 6 deelnemers: wedstrijden in poule. (zie 8.2)

8.5.2. Vlaams kampioenschap
Vanaf 6 deelnemers: wedstrijden in eliminatietabel met dubbele herkansing. (zie 8.1)
Minder dan 6 deelnemers: wedstrijden in poule. (zie 8.2)
Drawvolgorde: Zie specifieke wedstrijdreglementen.

8.5.3. Belgische kampioenschappen
Vanaf 6 deelnemers: wedstrijden in eliminatietabel met dubbele herkansing. (zie 8.1)
Minder dan 6 deelnemers: wedstrijden in poule. (zie 8.2)
Drawvolgorde: Zie specifieke wedstrijdreglementen.

8.6. Toepassing wedstrijdformules bij ploegen/team wedstrijden
De Vlaamse Judofederatie kent in haar programma tal van verschillende soorten ploegen/team
wedstrijden.
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Deze verschillende soorten wedstrijden zijn zowel van toepassing voor damesploegen, herenploegen
en gemengde ploegenwedstrijden.

8.6.1. Cluborganisaties per ploeg op 1 dag
-

Vanaf 6 ploegen: wedstrijden in eliminatietabel met dubbele herkansing. (zie 8.1)
Minder dan 6 ploegen: wedstrijdverloop in poule. (zie 8.2)
Ploegen worden steeds opgesteld volgens de gangbare gewichtsklassen.
De deelnemers komen individueel tegen elkaar uit, in de gewichtsklassen waar zij
ingeschreven zijn. (zie ook 1.6.2 Verschuiven van leeftijds- en gewichtscategorieën per ploeg)
De overwinningen worden in puntenwaarde genoteerd.
Golden Score wordt toegepast.
Het klassement wordt opgemaakt volgens
1. het totaal aantal overwinningen
2. het totaal aantal punten van de ploeg
3. Bij gelijke stand worden:
 gewichtsreeksen geloot die opnieuw dienen te kampen.

8.6.2. Vlaamse interclub verspreid over verschillende dagen
Elke ploeg binnen een reeks ontmoet eenmaal alle andere ploegen uit de reeks.
Ploegen worden steeds opgesteld volgens de gangbare gewichtsklassen.
De deelnemers komen individueel tegen elkaar uit, in de gewichtsklassen waarin zij zijn
ingeschreven. (zie ook 1.5.1 Verschuiven van leeftijds- en gewichtscategorieën per ploeg)
- De overwinningen worden in puntenwaarde genoteerd.
- Golden Score wordt toegepast.
- Het klassement wordt opgemaakt volgens
1. het totaal aantal overwinningen
2. het totaal aantal punten van de ploeg
 gewichtsreeksen geloot die opnieuw dienen te kampen.
Zie specifiek interclubreglement!
-

8.6.3. Belgische interclub verspreid over verschillende dagen
-

Deze afdeling bestaat steeds uit 5 ploegen VJF en 5 ploegen FFBJ
Elke ploeg binnen een reeks ontmoet eenmaal alle andere ploegen uit de reeks.
Ploegen worden steeds opgesteld volgens de gangbare gewichtsklassen.
De deelnemers komen individueel tegen elkaar uit, in de gewichtsklassen waarin zij zijn
ingeschreven. (zie ook 1.5.1 Verschuiven van leeftijds- en gewichtscategorieën per ploeg)
De overwinningen worden in puntenwaarde genoteerd.
Golden Score wordt toegepast.
Het klassement wordt opgemaakt volgens
3. het totaal aantal overwinningen
4. het totaal aantal punten van de ploeg
 gewichtsreeksen geloot die opnieuw dienen te kampen.
Zie specifiek reglement Nationale interclub!

8.7. Toepassing wedstrijdformules bij kata wedstrijden
-

De volgorde voor de demonstratie wordt door loting opgemaakt.
Elk team komt aan bod in de voorronde.
De eerste drie teams van de rangschikking gaan naar de eindronde.
Indien er gelijkheid is van punten voor de plaatsen van het podium kunnen er meer dan drie
teams deelnemen aan de finale ronde.
Gebeurt de demonstratie van eenzelfde kata op twee verschillende matten dan zal de finale
verlopen met zes koppels.
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Indien er een ex aequo is voor het podium, zal er rekening gehouden worden met de punten
van de voorronde.
Zie specifieke kata reglement VJF.
-

8.8. Toepassing wedstrijdformules bij ne-waza wedstrijden
Deze verloopt zoals in de gewone wedstrijden, na het aannemen van de shizen-hontai, laat de
scheidsrechter de kampers naar het midden komen op 60cm, daar zetten zij zich in halve kniestand
op de linkerknie, de kyoshi houding en nemen een rechtse kumi-kata, vervolgens zegt de
scheidsrechter hajime.
Zie specifieke ne-waza reglement VJF.

8.9. Toepassing wedstrijdformules bij VJF rankingtornooien
De wedstrijdformule bij rankingtornooien VJF start altijd met poules van minimum 3 en maximum 5
judoka’s. Vervolgens wordt overgeschakeld naar een eliminatietabel met rechtstreekse uitschakeling
met enkele herkansing, waarbij de twee besten uit elke poule doorstromen naar deze eliminatietabel.
In geval van een zeer groot aantal deelnemers, vanaf 41, zal enkele de eerste uit de poule doorgaan.
Zie ook 8.3 wedstrijdformule bij dubbele poulewedstrijden.
De judoka’s van eenzelfde land, dezelfde federatie en dezelfde club worden in de poules zo veel als
mogelijk afzonderlijk geplaatst.
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9. Wedstrijdverloop
9.1. De inschrijving
De wijze waarop voor wedstrijden kan worden ingeschreven, wordt bepaald door de organiserende
instantie.
Inschrijvingsgeld dient aan de hiervoor in aanmerking komende instantie te worden betaald op de
wijze en het tijdstip zoals bepaald wordt door de organiserende instantie. De hoogte van het
inschrijvingsgeld en de toegangsprijzen worden door de organiserende instantie vastgesteld. Een
uitzondering hierop zijn de U11 en U13 ontmoetingen waar het inschrijvingsgeld maximum 1€ mag
bedragen.
Iedere deelnemer is verplicht zich te presenteren op de wedstrijden waarvoor werd ingeschreven. Het
wegblijven, zonder vooraf bericht van verhindering te geven, ontslaat de ingeschrevene niet van enige
betalingsverplichting.

9.2. De weging
9.2.1. Controle bij de weging
Zie 1.1. Bepalingen voor deelname aan wedstrijdactiviteiten
De organiserende instantie bepaalt wie de weging en de controle verrichten (volgens punt 9.2.3.). De
weging voor de mannen wordt gedaan door een aangestelde van het mannelijke geslacht. De weging
voor de vrouwen wordt gedaan door een aangestelde van het vrouwelijke geslacht.
Voor alle wedstrijden moeten de deelnemers worden gewogen en gecontroleerd op identiteit
(geslacht), lidmaatschap en classificatie/graad volgens punt 1.1.2. Bewijs van graadclassificatie.

9.2.2. Organisatie van de weging
Voor de weging van de deelnemers, worden enkel de door de VJF aanvaarde type digitale
weegschalen gebruikt (type Seca).
De weging moet gebeuren in een, tot dit doel ingericht, afzonderlijk lokaal.
Het lokaal waar de weging van de dames gebeurt, mag niet toegankelijk gesteld worden voor de
heren en omgekeerd.
De organiserende instantie bepaalt of de coach van de deelnemer respectievelijk 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.
De organiserende instantie regelt de wijze waarop deelnemers respectievelijk teams worden gewogen
en gecontroleerd.
Bij alle officiële kampioenschappen van de VJF, bij de Vlaamse interprovinciale ploegenontmoeting
U13 en bij alle ontmoetingen en wedstrijden met als organisator de VJF, zijn geen coaches op de
weging toegelaten.

9.2.3. Verantwoordelijkheden bij de weging
Bij alle officiële kampioenschappen VJF gebeurt de weging door VJF WOC medewerkers.
Bij cluborganisaties (wedstrijden en ontmoetingen georganiseerd door de clubs VJF en voorkomend
op de kalender VJF) gebeurt de weging door scheidsrechters of tijdopnemers of clubmedewerkers
onder de supervisie van een verantwoordelijke scheidsrechter of tijdopnemer of door meerdere
verantwoordelijke scheidsrechters of tijdopnemers.
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9.2.4. Notatie van het gewicht
Bij de weging wordt het zuivere lichaamsgewicht bepaald. Het exacte gewicht wordt genoteerd op het
wedstrijdformulier, d.w.z. het exacte gewicht met 1 cijfer na de komma. Voorbeeld: 59,9 kg.
Opmerking: -60 kg = 60,0 kg inbegrepen.
- De heren U21+ worden gewogen maximum in slip.
- De heren U18 en jonger worden gewogen in slip.
- De dames U21+ worden gewogen maximum in slip en beha.
- De dames U18 en jonger worden gewogen in slip en beha.
- U11 en U13: Jongens wegen in judobroek en meisjes in judobroek en witte T-shirt.
Eenmaal officieel gemaakt (ingeschreven op het wedstrijdblad) zal de weging tellen voor de ganse
duur van de wedstrijddag.

9.2.5.Tijdstip weging en controle
Gelegenheid tot weging en controle moet worden gegeven ten hoogste twee uren vóór aanvang van
de wedstrijden, gedurende minimaal 30 minuten tot maximaal 1 uur.
Uitzondering shiai: Gedurende minimaal 15 minuten en maximaal 30 minuten.
Een deelnemer mag zich in één weegronde tweemaal melden. De tweede weegronde is bindend. De
deelnemer kan enkel deelnemen in de gewichtsklasse waarin hij gewogen werd.
Uitzondering RK en BK: indien bij de tweede weging in één weegronde niet aan de opgegeven
gewichtsklasse voldaan wordt, is deelname aan de wedstrijden niet mogelijk.
Een deelnemer die zich te laat bij de weging en de controle meldt, wordt uitgesloten van deelname
aan de wedstrijden tenzij de judoka wegens overmacht werd opgehouden en dit voor het sluiten van
de weging kenbaar gemaakt heeft aan de organiserende instantie.

9.3. De loting (internationaal: Draw)
9.3.1. Loting in wedstrijdtabel
Men zal vermijden dat deelnemers van eenzelfde club onmiddellijk tegenover elkaar uitkomen. Zij
zullen achter elkaar uitgeloot worden, zodat zij over de verschillende tabelluiken (A, B, C, D) van de
wedstrijdtabel opgesteld worden.

9.3.2. Loting in poule
Deelnemers van eenzelfde club (provincie, federatie, nationaliteit) worden in de eerste wedstrijd(en)
tegen elkaar geplaatst.

9.3.3. Loting voor Vlaams en Belgisch kampioenschap
De loting voor het Vlaams en Belgisch Kampioenschap gebeurt volgens een vaste procedure (draw
volgens specifieke wedstrijdreglementen).

9.4. Het medisch toezicht
De organiserende instantie is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een medische begeleiding
en verzorgingspost gedurende de ganse wedstrijddag (periode). De minimum vereisten voor de
verzorgingspost zijn:
De verzorgingspost (een nodig aantal personen met een EHBO-diploma of officiële instanties zoals
vb. Rode Kruis) moet voor de aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn en bemand blijven met
voldoende verzorgers zolang er wedstrijden zijn. Is ook ter beschikking van het aanwezige publiek.
1 EHBO’er aan de rand van de mat per mat is een absoluut minimum.
Minimum benodigdheden medische uitrusting:
 1 tafel met minimum 2 stoelen voor de EHBO’ers.
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1 medisch inspectiebed.
2 of 3 stoelen afgeschermd om privacy te verzekeren.
1 volledig uitgeruste eerste hulp koffer.
Voldoende ijszakken en gekoeld water over ganse wedstrijddag.
1 stretcher (draagberrie).
Radioverbinding of telefoon met dichtstbijzijnde kliniek met een spoedafdeling.
De aanwezigheid van een dokter in de zaal wordt aanbevolen (eventueel telefoon met
wachtdienst). Bij een gebeurlijk ernstig ongeval moet efficiënt en snel ingegrepen kunnen worden.
De onmiddellijke beschikbaarheid van een ziekenwagen wordt aanbevolen (eventueel telefoon
met wachtdienst). Bij beslissing dokter is een snelle evacuatie belangrijk. Gemakkelijke
toegankelijkheid van de ziekenwagen. De ziekenwagen moet ten allen tijde een vrije uitrit hebben
tot op de aansluiting met de openbare weg.

9.5. De coach
1. Een lid van de KBJB (VJF/FFBJ) heeft het recht zich tijdens de wedstrijd te laten bijstaan door een
coach. De coach dient een vergunninghouder KBJB (VJF/FFBJ) te zijn. Bij internationale
wedstrijden worden ook buitenlandse vergunninghouders van een IJF/EJU erkende federatie
toegelaten als coach. De coach dient tijdens de betreffende wedstrijd ten allen tijde zijn
vergunning te kunnen tonen.
2. Bij teamwedstrijden is per team maximaal één coach toegestaan naast de mat.
3. De coach moet lid zijn van de VJF of van een door de EJU/IJF erkende organisatie.
4. De coach mag zich tijdens de wedstrijd van de betreffende deelnemer uit hun team, bevinden op
de daartoe door de organiserende instantie aangegeven plaatsen buiten de wedstrijdruimte.
5. De coach mag zich niet aanstootgevend gedragen en mogen in geen geval trachten de
scheidsrechters te beïnvloeden. Hij dient zich te onthouden van het uiten van
scheidsrechterstermen, anders dan bedoeld om de deelnemer attent te maken op behaalde
resultaten en/of straffen. Het in het openbaar doen van negatieve uitlatingen ten opzichte van
scheidsrechters, deelnemers en organiserende instantie is niet toegestaan.
6. De coach dient zich te gedragen naar de gedragscode VJF voor coaches.
Een coach die zich niet houdt aan de voorwaarden zoals vermeld in lid 1,2, 3, 4 en 5 wordt door de
scheidsrechter gesommeerd zich te verwijderen van de door de organiserende instantie aangegeven
plaats en zich verder op te houden op de ruimte die bestemd is voor het publiek (tribune). Hij meldt
vervolgens het voorval aan de organiserende instantie, welke hiervan een rapport opmaakt.
Gerapporteerd wordt aan de Raad van Bestuur indien het wedstrijdactiviteiten betreffen op nationaal
niveau, voor het overige aan het provinciaal bestuur van de provincie waar de betreffende
wedstrijdactiviteit plaatsvindt. De Raad van Bestuur, respectievelijk het betreffende provinciaal bestuur
bepaalt of de zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.
Jeugdige deelnemers in de leeftijdscategorie U11 en U13 dienen begeleid te worden door een
vertegenwoordiger van de club, dit kan een trainer, coach of ouder zijn. De begeleider is aanwezig
zolang de judoka actief is. Hij zal het contact onderhouden met de ouders en de club bij een ongeval.
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.
Voor de regionale en Belgische kampioenschappen dienen de begeleidende coaches onderstaande
gedragsregels in acht te nemen:




Alle coaches dienen in verzorgd trainingspak/stadskledij hun judoka’s te vergezellen.
Teenslippers zijn verboden. Het niet navolgen van deze gedragsregel leidt tot verbod om te
coachen.
Er wordt slechts 1 coach toegelaten. De coach bevindt zich tijdens de wedstrijd op de daartoe
door de organiserende instantie aangegeven plaats buiten de wedstrijdruimte. De coach dient
op de stoel te blijven zitten.
Vanaf het moment dat de judoka de competitiezone betreedt tot hij deze weer verlaat, is de
coach verantwoordelijk voor het gedrag van zijn atleet.
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Coachen wordt gelimiteerd tot het geven van tactische adviezen, aanmoedigingen en
instructies bij onverwachte situaties zoals blessure etc.
Verboden gedrag :
- Bekritisering van een beslissing vanwege de scheidsrechters;
- Een aanpassing of correctie van beslissing vragen
- Ongepaste gestes tegenover scheidsrechters, officials en publiek;
- Slagen, stampen,…naar omringend materiaal;
- Alle vormen van respectloos gedrag tegenover scheidsrechters, tegenstanders, officials,
coachen, de eigen atleet, publiek,…

9.6. Ceremonie
Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen gelden de volgende richtlijnen:
ste
- Bij één deelnemer: gouden medaille of 1 plaats.
ste
de
- Bij twee deelnemers: gouden en zilveren medaille of 1 en 2 plaats.
ste
de
de
- Bij drie deelnemers: gouden, zilveren en bronzen medaille of 1 , 2 en 3 plaats.
ste
de
de
- Bij vier deelnemers: gouden, zilveren en twee bronzen medailles of 1 , 2 en twee 3 plaatsen.
ste
de
de
- Bij meer dan 4 deelnemers: gouden, zilveren en twee bronzen medailles of 1 , 2 en twee 3
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 afstandverklaring van de medaille en tot
schrapping rangschikking.
Voorstel/richtlijn voor medailleceremonie:
1. De medaillewinnaars worden reeds op één van de wedstrijdmatten in goede volgorde
opgesteld.
2. Dit eventueel voorafgaand van een ereronde.
3. De medaillewinnaars moeten blootvoets zijn en enkel een witte judogi dragen
4. Medailleceremonie wordt aangekondigd. Het opgaan en afgaan van de mat, kan
onder begeleiding van muziek.
5. De officials worden in een schuine rij geplaatst met aangezicht naar de
medaillewinnaars waaraan ze de medaille zullen uitreiken.
6. De persoon die de medailles aangeeft staat aan dezelfde zijde als de officials volledig
naast het erepodium. Zodra de official vertrekt om de medailles uit te reiken volgt de
persoon die de medailles aangeeft.
7. De lijst van officials is vooraf besproken met de tornooiverantwoordelijke.
8. De volgorde van afroepen medaillewinnaars: brons, zilver, goud. Namen steeds
volledig, eerst familienaam daarna voornaam. Na de naam steeds de volledige
clubnaam.
9. Na de uitreiking volgt het fotomoment. Daarna verlaten de medaillewinnaars het
podium begeleid door muziek.
BELANGRIJK: Speaker en verantwoordelijke muziek bespreken voor eerste ceremonie
welke signalen zij zullen gebruiken om correct en vlot te communiceren.
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10. Organisatie
10.1. Aanvraag organisatie
10.1.1. Algemeen
De inrichting van een clubtornooi of ontmoeting, al dan niet toegankelijk voor judoka’s die
geen lid zijn van de inrichtende club, moet steeds aangevraagd worden aan de Vlaamse
Judofederatie VZW op de daartoe bestemde aanvraagformulieren.
En clubtornooi of ontmoeting kan ENKEL aangevraagd worden door een VJF erkende club die op
datum van aanvraag geheel in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF. De club duidt
binnen zijn organisatie een verantwoordelijke aan. Deze verantwoordelijke dient lid te zijn van de
Vlaamse Judofederatie op datum van aanvraag en op datum van aangevraagde organisatie.
De data van de aangevraagde tornooien en ontmoetingen worden vastgelegd op de kalender door de
kalendercommissie van de VJF.
Een tornooi en ontmoeting kan enkel plaatsvinden na goedkeuring door de kalendercommissie van de
Vlaamse Judofederatie VZW.
Een tornooi en ontmoeting kan enkel plaatsvinden indien de club op datum van het goedgekeurde
tornooi of ontmoeting volledig in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF.
De lijst met de goedgekeurde tornooien zal verschijnen via de officiële inlichtingskanalen van de VJF,
zijnde website, judocontact en maandelijks rondschrijven clubs.
Per tornooi of ontmoeting dient een aanvraagformulier ingevuld te worden.

10.1.2. De kalendercommissie
Samenstelling:
De kalendercommissie is samengesteld uit de verantwoordelijke wedstrijdorganisatie
kalendercommissie Raad van Bestuur, de technisch directeur, de sporttechnisch coördinator, één
afgevaardigde
van
de
scheidsrechterscommissie,
één
afgevaardigde
van
de
wedstrijdorganisatiecommissie en één vertegenwoordiger per provinciaal comité.
Taak:
Het jaarlijks opstellen van de officiële kalender van de VJF, met daarop alle nationale, Vlaamse,
provinciale tornooien, algemene vergaderingen, administratieve en sporttechnische activiteiten,
internationale evenementen enz. Deze opsomming is niet limitatief.
Beschermde organisaties:
Onderstaande regels dienen gerespecteerd te worden.
1. Cluborganisaties kunnen niet samenvallen met organisaties VJF en KBJB.
2. Volgende wedstrijden, vergaderingen en bijscholingen krijgen absolute prioriteit op de
kalender:
 PK, RK en BK jeugd en 21+: ontmoetingen U11 en U13 zijn toegelaten
tijdens PK 21+
 Interclub,
 Interprovinciaal U13 en Nat. interprovinciaal U15/U18
 Bijscholingen leraars,
 Bijscholing prov. en reg. scheidsrechters,
 Algemene vergadering,
 Flanders Judo Cup,
 Raad van hogere graden,
 Shiai: G-tornooien en ontmoetingen U11/U13 zijn toegelaten.
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3. Erkende rankingtornooien krijgen steeds voorrang op de kalender. Cluborganisaties
kunnen in hetzelfde weekend samenvallen indien zij een andere doelgroep beogen.
Organisatie van internationale tornooien die in hetzelfde weekend rechtsreeks
concurreren met het rankingtornooi zijn niet mogelijk.
4. Per provincie krijgen de tornooien opgenomen in het takenpakket van
het provinciale comité voorrang op andere cluborganisaties.

10.1.3. Wijze van aanvragen
De verantwoordelijke van de organiserende club VJF stuurt de geijkte invulformulieren van de VJF of
de eigen provinciale invulformulieren (die dezelfde informatie bevat als het formulier VJF) naar hun
respectievelijke provinciale comité. De datum waartegen deze formulieren binnen dienen te zijn
worden jaarlijks door de provinciale comités vastgelegd. De poststempel en de datum van de e-mail of
fax worden als rechtsgeldige datum genomen.
Tegen een door de Vlaamse Judofederatie jaarlijks vastgelegde datum, moet elk provinciaal comité de
volledig ingevulde aanvraagformulieren vanwege de organiserende instantie (vereniging, sportschool
of andere rechtspersoon) samen met een overzichtelijke lijst van de door het PC goedgekeurde
tornooi-organisaties opsturen naar het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie VZW Lange Akker
10 te 9240 Zele. E mail: Vlaamse.judofederatie@skynet .be. De overzichtslijst met
aanvraagformulieren of andere berichten betreffende de kalender dienen ofwel in cc ofwel
rechtstreeks ook naar de sporttechnisch coördinator verzonden te worden. LET OP: De mogelijkheid
om digitaal aanvragen in te dienen, wordt uitgewerkt. De wijze van aanvragen wordt gecommuniceerd
zodra deze in werking treedt.

10.1.4. Toestemming voor de organisatie
 De Vlaamse Judofederatie VZW is bevoegd om de aanvragen te weigeren van de organisaties die
niet tijdig binnen zijn en wanneer de aanvraag niet conform is met het geijkte aanvraagformulier.
 De Vlaamse Judofederatie VZW is bevoegd om na analyse van de aanvragen, organisaties die de
eigen organisaties VJF en/of beleidsprioriteiten VJF (beschermde organisaties) op dezelfde datum
of weekend beconcurreren te weigeren.
 Door de Vlaamse Judofederatie VZW kan het totaal aantal per seizoen te organiseren tornooien
worden beperkt. Bovendien kan de Vlaamse Judofederatie VZW het aantal in 1 seizoen te
organiseren tornooien beperken tot 1 per organiserende club.
 Eén lid van het provinciale comité zetelt in de kalendercommissie en vertegenwoordigt de
beslissing van het PC. Het provinciale comité is verantwoordelijke voor correcte berichtgeving aan
de aanvragende organiserende club.
 Indien de toestemming wordt geweigerd, wordt dit aan de organiserende club medegedeeld onder
opgave van de reden(en) welke tot de weigering heeft (hebben) geleid.
 Indien de toestemming tot organisatie wordt geweigerd, maar de organisator deze beslissing niet
respecteert, wordt de organisatie niet erkend. De organisatie wordt niet op de VJF kalender
geplaatst. De organisator kan geen beroep doen op de VJF officials (scheidsrechters,
tijdopnemers, WOC medewerkers).

10.1.5. Voorwaarden
 En clubtornooi of ontmoeting goedgekeurd door de kalendercommissie VJF kan ENKEL
georganiseerd worden door een VJF erkende club die op datum van aanvraag en op datum van
organisatie geheel in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF. De club duidt binnen
zijn organisatie een verantwoordelijke aan. Deze verantwoordelijke dient lid te zijn van de Vlaamse
Judofederatie op datum van aanvraag en op datum van organisatie.
 De inrichter is verantwoordelijk voor de volledige organisatie voor, tijdens en na het tornooi. De
wedstrijdofficials, scheidsrechters en tijdopnemers erkend door VJF, leiden de kampen. Zij zijn
verantwoordelijk voor de begeleiding van de wedstrijd op de mat.
 De inrichter staat onder toezicht van het provinciale comité en is verantwoordelijk voor correcte
opvolging van de sportcode.
 De inrichter beslist over het aantal wedstrijdoppervlaktes. De VJF raadt aan per 50 deelnemers
een wedstrijdoppervlakte te voorzien. De organiserende club zal de VJF tijdig verwittigen indien het
aantal wijzigt. Bij een groot aantal deelnemers zal de inrichter voldoende matten voorzien zodat het
tornooi binnen een redelijke tijd kan eindigen.
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 Voor ontmoetingen U11 en U13: per 50 deelnemers een wedstrijdoppervlakte. De maximum duur
van de ontmoeting, inclusief de weging, mag de 4 uur niet overschrijden. Zie ook specifiek
wedstrijdreglement.
 De dispatcher van het provinciaal comité waaronder de inrichtende club ressorteert, duidt de
scheidsrechters en de tijdopnemers aan. De inrichter kan bij zijn aanvraag zijn voorkeur
vermelden.
 Enkel het wedstrijdreglement conform de sportcode van de VJF is geldig.
 Vanaf september tot en met december is per provincie één tornooi U14 (12, 13 jaar), U16 (14, 15
jaar), U17 (14,15 en 16 jaar) toegelaten dit onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.
Leeftijd en gewichtscategorieën dienen gerespecteerd te worden!

10.1.6. Voorzien van wedstrijdmateriaal
De inrichtende club staat in voor het nodige wedstrijdmateriaal per wedstrijdruimte: huur van materiaal
is mogelijk bij VJF op aanvraag.

10.1.7 Opvolging
De clubs die opgenomen zijn in de officiële kalender van de Vlaamse Judofederatie VZW verbinden
zich ertoe om binnen de 15 dagen na het tornooi een kopie van de volledige uitslag en alle
poulebladen door te sturen naar het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie VZW.
Na gegronde klacht t.o.v. de inrichter kan een inrichter geen toelating meer krijgen voor het
organiseren van een tornooi.
Bij niet nakomen van de afspraken vermeld in dit reglement kan een inrichter geen toelating meer
krijgen voor het organiseren van een tornooi.

10.1.8. Wijziging van aanvraag
Indien de organisatie de tornooidatum wil wijzigen dient deze via een schrijven per post of via mail
gericht aan de sporttechnisch coördinator VJF te worden aangevraagd. De aanvraag wordt intern
besproken alsook is de toestemming van alle clubs vereist die op dezelfde datum een tornooi of
kampioenschap voor dezelfde doelgroep organiseren als waarvoor de organisator die van datum wilt
wijzigen, wenst te organiseren.
De beslissing wordt medegedeeld ten laatste 3 maanden na de vraag tot wijziging van datum.
Indien de betrokken partijen (clubs die op deze datum een tornooi-organisatie toegekend kregen voor
dezelfde doelgroep) niet akkoord gaan en het tornooi toch wordt verschoven, wordt de organisatie niet
erkend. De organisatie wordt niet op de VJF kalender geplaatst. De organisator kan geen beroep
doen op de VJF officials (scheidsrechters, tijdopnemers, WOC medewerkers).

10.2. Ontlenen van materiaal
10.2.1. Algemeen
Indien de club het wedstrijdmateriaal van de Vlaamse Judofederatie VZW wenst te huren, moet dit
tijdig aangevraagd worden. De factuur van de waarborg en de huur wordt onmiddellijk na de aanvraag
verstuurd door de VJF.
De waarborg en de huur wordt gestort op de rekening van de Vlaamse Judofederatie VZW in 2
verschillende bedragen met de vermelding “huur materiaal + clubnummer” en “waarborg materiaal +
clubnummer”.
Het materiaal wordt door de club zelf opgehaald en teruggebracht.
De waarborg zal teruggestort worden uiterlijk binnen 1 maand nadat het gehuurde materiaal in goede
staat is teruggebracht.
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10.2.2. Uit te lenen materiaal
De lijst van het uit te lenen materiaal is terug te vinden in het reglement uitleendienst VJF.

10.2.3. De uitleendienst VJF
De judoclubs aangesloten/erkend bij de Vlaamse Judofederatie vzw (VJF) kunnen materiaal uitlenen
van de VJF.
Enkel voor activiteiten die op de officiële kalender van de VJF zijn opgenomen.
Hoe, waar en wanneer aanvragen?
- De aanvraag dient te gebeuren op het daarvoor voorziene formulier.
- De aanvraag dient 14 dagen voor uitlening op het secretariaat te zijn.
- Met de aanvraag verklaart de lener zich akkoord met dit uitleenreglement.
- Na behandeling ontvangt de lener een kopie van de aanvraag met een bericht van weigering
of aanvaarding.
- Het uitleenmateriaal kan afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren
maandag tot donderdag tussen 9 en 16 uur en op vrijdag tussen 9u en 14u30 op het VJFsecretariaat (Lange Akker 10 te 9240 Zele).

10.2.4. Afhalen en terugbrengen
Het toegekende materiaal wordt door de lener afgehaald en teruggebracht conform de afspraken
binnen het uitleenreglement en het aanvraagformulier (data van afhaling en terugbezorging).
- Het vervoer van het uitleenmateriaal dient te gebeuren in een gesloten auto of vrachtwagen.
- De verantwoordelijke lener dient te zorgen voor voldoende personen om het laden en lossen
vlot te laten verlopen.
- Bij verlies of beschadiging zal een prijs worden aangerekend voor vervanging of herstelling.

10.2.5. Afspraken tussen ontlener en de Vlaamse Judofederatie
De verantwoordelijke lener verbindt zich ertoe:
- Het uitgeleende materiaal met zorg te beheren.
- De nodige maatregelen te treffen om het materiaal te beveiligen tegen alle
weersomstandigheden.
- Een verzekering af te sluiten voor brand en diefstal.
- Het materiaal in degelijke staat af te leveren.
- In geval van verlies of beschadiging de kosten te dragen, aan de hand van een
schadeverslag, die beide partijen voor akkoord ondertekenen.
- Het VJF logo dient opgenomen te worden in alle gedrukte publiciteit (affiches, folders,
strooibriefjes, …) en reclameaankondigingen verspreid door de organisator voor promotie van
de activiteit. Een bewijs hiervan dient spontaan worden voorgelegd bij afhaling.
- Medewerkers van de VJF mogen ten allen tijde controle uitoefenen over het gebruik en
beveiliging van het uitgeleende materiaal
De VJF wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele ongevallen bij transport of gebruik
van het uitgeleende materiaal.

10.3. Uitnodiging
De officiële uitnodiging wordt, na de toestemming voor inrichting van het tornooi, toegestuurd aan het
secretariaat van de Vlaamse Judofederatie VZW (enkel mogelijk in digitale versie).
Op de officiële uitnodiging dient het volgende vermeld te worden:
 Info betreffende de inrichtende club.
 Doelgroep(pen) - leeftijden
 Plaats en datum
 Weging met uurregeling (Dit mag een eerste richtlijn zijn. Wijzigingen dienen ten laatste 2
weken voor aanvang aan het VJF secretariaat overgemaakt te worden)
 Aanvang van wedstrijden met uurregeling. (Dit mag een eerste richtlijn zijn. Wijzigingen
dienen ten laatste 2 weken voor aanvang aan het VJF secretariaat overgemaakt te worden)
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 Wedstrijdformule
 Deelnemingsvoorwaarden
 Inkomgelden
 Inschrijvingsmodaliteiten
 Bij beperking deelnemers vermelding maximaal toegestane deelnemers
 Gebruiksvriendelijke inschrijvingslijst
De clubs die opgenomen zijn in de officiële kalender van de Vlaamse Judofederatie VZW en waarvan
de uitnodiging is goedgekeurd, verbinden zich ertoe om 1 maand voor datum hun tornooi aan te
kondigen (zelfstandig of via de kanalen van de VJF).

11. Verantwoordelijkheid
11.1. Verantwoordelijkheid organisator
De organisator zorgt voor de strikte toepassing van de Sportcode van de Vlaamse Judofederatie
VZW.

11.2. Wedstrijdverantwoordelijke VJF/KBJB
De Wedstrijd Organisatiecommissie stelt voor alle officiële kampioenschappen VJF/KBJB, een
wedstrijdverantwoordelijke aan. Deze aangestelde wedstrijdverantwoordelijke is gerechtigd ter plaatse
om coördinerend en controlerend op te treden. Indien de sporttechnisch coördinator van de Vlaamse
Judofederatie aanwezig is, is deze steeds de eindverantwoordelijke en heeft deze het recht om
coördinerend en controlerend op te treden. Voor de door de VJF goedgekeurde clubtornooien en
ontmoetingen opgenomen in de officiële VJF kalender, wordt bij afwezigheid van een WOC
afgevaardigde de functie waargenomen door de coördinerende scheidsrechter. Deze scheidsrechter
is gerechtigd ter plaatse coördinerend en controlerend op te treden.
De organiserende inrichter zal alles in het werk stellen en zijn volledige medewerking verlenen, om
samen met de wedstrijdverantwoordelijke de wedstrijden in de beste omstandigheden en in alle
veiligheid te laten verlopen. Onregelmatigheden worden door de wedstrijdverantwoordelijken VJF of
de plaatsvervangende scheidsrechter opgenomen in een verslag dat wordt overgemaakt aan de Raad
van Bestuur.
De aanwezige DC leden kunnen steeds, in overleg treden met de plaatselijke verantwoordelijke (WOC
of scheidsrechter), belangrijke beslissingen of maatregelen doorvoeren.
Binnen twee weken na het tornooi of de ontmoeting dient de organiserende club de deelnemerslijst en
een overzichtelijk document met deelnemersaantallen per leeftijds-en gewichtscategorieën te zenden
aan de Vlaamse Judofederatie en de secretaris van het betreffende provinciaal judocomité.

11.3. Aanstelling scheidsrechters en tijdopnemers door dispatcher
Na het verkrijgen van toestemming tot het organiseren van het tornooi of de ontmoeting dienen
scheidsrechters te worden aangevraagd bij de centrale dispatcher van de Scheidsrechterscommissie
van de VJF.
De aanstelling van scheidsrechters en tijdopnemers op provinciale kampioenschappen, tornooien en
ontmoetingen ingericht binnen de provincie, vallen onder de bevoegdheid van de provinciale
dispatcher. Tenzij door de centrale dispatcher van de Scheidsrechterscommissie van de VJF
toestemming is gegeven zelf scheidsrechters uit te nodigen. In dat geval dienen de namen uiterlijk
twee weken vóór de betreffende tornooien te worden opgegeven aan de centrale dispatcher van de
Scheidsrechterscommissie van de VJF.
Het aantal officials per wedstrijdruimte voor officiële VJF kampioenschappen vanaf regionale
kampioenschappen, bedraagt tenminste 5, waarvan 2 die het scorebord bedienen en die als
wedstrijdschrijver (-secretaris) en als tijdopnemer fungeren en 3 scheidsrechters.
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Bij ontmoetingen voor U11 en U13 volstaat 1 jeugdscheidsrechter per wedstrijdruimte, terwijl er
tenminste 2 personen moeten zijn die het scorebord bedienen waarvan 1 die als wedstrijdschrijver (secretaris) en 1 die als tijdopnemer fungeert.
ste

de

Het aantal officials per wedstrijdruimte voor de interclub in 1 afdeling en 2 afdeling bedraagt
tenminste 4, waarvan 1 die het scorebord bedient en die zowel als wedstrijdschrijver (-secretaris) als
tijdopnemer fungeert en 3 scheidsrechters. Deze moeten aangevuld worden met 1 bijzitter aan het
scorebord.
de

de

Het aantal officials per wedstrijdruimte voor de interclub in 3 en 4 afdeling bedraagt tenminste 3,
waarvan 1 die het scorebord bedient en die zowel als wedstrijdschrijver (-secretaris) als tijdopnemer
fungeert en 2 scheidsrechters. Deze moeten aangevuld worden met 1 bijzitter aan het scorebord.
De centrale dispatcher (coördinator) van de Scheidsrechterscommissie stelt bij clubtornooien en
officiële kampioenschappen één persoon aan die als 'coördinator' fungeert. Deze persoon verdeelt de
scheidsrechters over de wedstrijdmatten en fungeert tevens als aanspreekpunt.
De centrale dispatcher (coördinator) van de Scheidsrechterscommissie wordt erbij gerekend om een
functie te vervullen op tornooien. De vergoeding van de scheidsrechters en tijdopnemers zijn
vastgelegd in het financieel handboek van de VJF en zijn ten laste van de organiserende club.
De kledij van de aangestelde verantwoordelijken voor de score- en tijdscontrole zal dezelfde zijn als
deze van de scheidsrechters:
 grijze broek
 wit hemd, of witte blouse voor de dames
 officiële das, of officiële sjaal voor de dames
 donkere vest - blauw of zwart
 badge op de linkerborstzak
 donkere kousen - zwart of donkerblauw
Ingeval het te warm is, mag de verantwoordelijke SR de toelating geven om de vest uit te doen.
De kledij van de jeugdscheidsrechter bestaat uit:
 een trainingspak uniform ontworpen voor elke jeugdscheidsrechter ontvangst na het slagen
van het examen,
 een witte T shirt,
 zwarte kousen.
De jeugdscheidsrechters kledij mag enkel gebruikt worden voor het arbitreren van ontmoetingen. Voor
persoonlijke doeleinden (voor het coachen en het begeleiding van judoka’s) kan deze
jeugdscheidsrechters kledij NIET gebruikt worden.
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12. Toegangskaarten, vrijkaarten
De vrijkaarten van de clubs en de commissieleden dienen steeds te worden voorgelegd met een
geldige vergunning van de club waaraan de vrijkaart werd toegekend. Indien de vrijkaart werd
opgesteld per naam is deze enkel geldig voor individueel gebruik.
Bij misbruik van de toegewezen vrijkaarten zullen deze onmiddellijk ingehouden worden en verbeurd
verklaard worden. De leden van de raad van bestuur hebben gratis toegang tot alle manifestaties
ingericht door een club aangesloten bij de VJF op vertoon van hun legitimatiekaart.
Deze vrijkaarten geven enkel vrije toegang op de door de VJF ingerichte bijeenkomsten en voor zover
de onkosten van deze tornooien door de VJF gedragen worden.
De clubs en commissieleden zijn verantwoordelijk voor het afhalen van de vrijkaarten bij organisaties.
De niet afgehaalde vrijkaarten die binnengebracht worden bij de VJF kunnen op vraag van de
desbetreffende club opgestuurd worden mits betaling van de verzendingskosten.
Bij verlies van de vrijkaart is de VJF niet verantwoordelijk en kan de desbetreffende club of
commissielid een duplicaat bekomen bij de VJF mits betaling van de kostprijs vermeld in het financieel
handboek.

13. Blanco wedstrijdschema’s: te verkrijgen op aanvraag
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