Competitiereglement District Kampioenschappen
Judo Teams -18 en Mix Teams senioren 2019

Artikel 1. Algemeen
1. Voor deze kampioenschappen zijn alle regels van toepassing van het Wedstrijdreglement van
de Internationale Judo Federatie, alsmede van de Wedstrijdbepalingen Judo, zoals deze zijn
vastgelegd in hoofdstuk 4 van het BondsVademecum, tenzij anders is aangegeven.
2. De organisatie en wedstrijdleiding zijn in handen van het DWOC, die benoemd is door het
districtsbestuur.
3. Het DWOC stelt een wedstrijdleider aan, wiens taak het is toezicht te houden op het verloop
van de wedstrijd, de uitslagen bij te houden en de contacten te onderhouden met de
organiserende clubs.
Artikel 2. Inschrijfgeld
1. Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00,- per team senioren en -18. Daarnaast moeten alle clubs een
borg betalen van € 50,-. Het inschrijfgeld en de borg dient op de sluitingsdatum te zijn
bijgeschreven op rekeningnummer NL80RABO0311927238 t.n.v. de penningmeester van de
JBN-NN, o.v.v. inschrijfgeld teamkampioenschap en de naam van de vereniging of sportschool
en het aantal teams.
2. Als voor een team het verschuldigde inschrijfgeld niet op tijd wordt ontvangen is de
penningmeester, overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in het tuchtreglement, gerechtigd
administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 3. Organisatie.
1. Naar aanleiding van het aantal inschrijvingen wordt het wedstrijdsysteem bepaald. Bij 3, 4 en 5
deelnemende teams spelen we een halve competitie. Bij meer deelnemende teams wordt er in
een poulesysteem gewerkt.
2. Indien noodzakelijk plaatsen de beste vier teams in iedere categorie uit de voorrondes (poules)
zich voor de finaleronde.
3. In de finaleronde worden per categorie een halve competitie gehouden.
4. De organiserende club wijst uit haar midden een coördinator aan die is belast met de organisatie
van de ronde.
5. Het DWOC draagt zorg voor de bezetting van de tafeljury, betaling van de consumpties
e.d.(voor de officials en overige vrijwilligers) en de scheidsrechters worden in overleg met de
commissie geregeld en betaald door het district.

6. Het DWOC zorgt voor EHBO.
7. De organisatie zorgt dat de deelnemende teams voor de weging, weeg- en
opstellingsformulieren krijgen.
8. Voor de weging en controle moet een weeglijst worden ingeleverd, waarop de basisopstelling
en eventuele reserves van het betreffende team zijn vermeld. Op de weeglijst wordt het precieze
gewicht genoteerd.
9. Voor aanvang van iedere wedstrijd dient de coach een opstellingsformulier in te leveren. Als 5
minuten voor de volgende wedstrijdronde geen nieuw opstellingsformulier is ingeleverd, blijft
het ‘oude’ team staan.
10. Het DWOC zorgt ervoor dat de scheidsrechters die belast zijn met de arbitrage van de
desbetreffende wedstrijd de deelnemerslijsten tijdig ter controle ontvangen.
11. De hoofdscheidsrechter controleert de puntentelling en parafeert het competitieformulier.
Artikel 4. Team samenstelling.
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 van de Wedstrijdbepalingen Judo is de
teamsamenstelling als volgt. Een vereniging of sportschool die samen met één of meer andere
verenigingen of sportscholen 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 combinatieteam mag uitsluitend bestaan uit
verenigingen/sportscholen uit hetzelfde district.
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 van de Wedstrijdbepalingen Judo is de
teamsamenstelling als volgt.
Een mix-team senioren bestaat uit negen deelnemers, te weten.
Dames:
-57 kg, -70 kg en +70 kg.
Heren:
-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90kg en +90 kg.
Geboren voor 2005 minimaal 2e kyu.
Wedstrijdduur is 5 minuten, en het senioren reglement wordt in deze klasse gehanteerd!
Weging: Per mix-team mag een onbeperkt aantal judoka’s worden ingezet, mits voldaan aan de
gestelde eisen. Per mix-team zijn echter maximaal 12 medailles beschikbaar.
De teams -18 hebben de volgende gewichtsklassen
Dames: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg. Max. 10 judoka’s mogen zich melden bij de
weging, max. 2 per gewichtscategorie.
Heren: -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg. Max. 14 judoka’s mogen zich
melden bij de weging, max. 2 per gewichtscategorie.
Geboortejaren 2002, 2003, 2004 en 2005 met minimaal de 3e kyu.
Alle deelnemers dienen lid te zijn van de JBN en dit op de competitiedagen aan te kunnen tonen door
middel van het overleggen van hun JBN lidmaatschap. Judoka’s die op de competitiedag niet kunnen
aantonen dat zij lid zijn van de JBN worden door de organisatie uitgesloten van deelname.
1. Het is toegestaan judoka’s van andere clubs op te stellen, mits de namen van deze judoka’s
minimaal twee weken voor de start van het kampioenschap in de betreffende categorie
schriftelijk zijn doorgegeven aan de secretaris van de competitiecommissie. Deze judoka’s
moeten wel een aansluitnummer hebben van Noord Nederland. Naast het voorgaande worden
individuele en teamlicenties die tijdig zijn aangevraagd en bij de weging kunnen worden

overlegd, door de organisatie geaccepteerd. Een vereniging of sportschool die samen met één of
meer andere verenigingen of sportscholen 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.
2. Teamdeelnemers die niet aan het bepaalde in lid 2 voldoen dienen bij aanvang van een
wedstrijddag tenminste 3 maanden lid te zijn van de vereniging om uit te mogen komen in de
teamcompetitie. Bepalend is de overschrijvingsdatum bij de JBN dat dient te worden
aangetoond door middel van het contributiebewijs of een bewijs van de overschrijvingsdatum.
3. Per team is er 1 coachkaart beschikbaar.
4. Als een judoka aangemeld is conform artikel 4 lid 2 of bij een ronde is ingewogen voor een
bepaald team, mag hij of zij in de betreffende competitie niet meer voor een ander team in
dezelfde categorie uitkomen.
5. Een deelnemer mag in een wedstrijd niet in twee gewichtsklassen worden opgesteld.
6. Verschijnt een team met minder deelnemers, dan moet de organiserende club dit melden aan de
competitieleider en wordt het team geacht in gebreke te zijn gebleven. Het team mag wel aan de
wedstrijden deelnemen.
7. Als een team zich geheel terugtrekt uit de competitie wordt het eveneens geacht in gebreke te
zijn gebleven.
8. Van een team met minder deelnemers worden de ontbrekende partijen als gewonnen
beschouwd door het andere team.
9. Als een team op de betreffende wedstrijddatum in zijn geheel wegblijft worden alle partijen van
de betreffende datum als verloren beschouwd. De organiserende club moet dit wegblijven
melden aan de competitieleider en het team wordt geacht in gebreke te zijn gebleven.
10. De competitieleider stelt het districtsbestuur in kennis van het in gebreke blijven, zoals bedoeld
in lid 9, 10, 11, 12 en 14. Het districtsbestuur brengt het (de) betreffende team(s)
administratiekosten in rekening, ter hoogte van het inschrijfgeld.
11. Bij overtreding van de bepalingen in dit artikel ongeacht of deze achteraf geconstateerd
worden, verliest het betreffende team de wedstrijden en wordt het team geacht in gebreke te
zijn gebleven.

Artikel 5. Puntentelling
1. Per wedstrijd (partij):
Bij overwinning:
Bij verlies

1 wedstrijdpunt
0

2. Per teamontmoeting:
Bij overwinning:
Bij verlies:

2 matchpunten
0

3. Bij het bepalen van de (eind)stand in de voorrondes telt eerst het aantal gewonnen
teamontmoetingen,
Daarna het aantal gewonnen individuele partijen en tot slot het aantal individueel gescoorde
punten (judopunten). Mocht dit ook gelijk zijn dan telt het onderling resultaat.

4. Voor toepassingen van de “golden score regel” wordt verwezen naar het Judo
Wedstrijdreglement
(hoofdstuk 4.01 in het Bonds Vademecum).
Artikel 6.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de Wedstrijdbepalingen Judo en dit reglement niet voorzien, beslist de
competitieleider zo mogelijk in overleg met het DWOC.
2. Wangedrag van de coaches en/of judoka’s buiten de mat, gericht op scheidsrechters, organisatie
of andere medewerkers van het kampioenschap volgt direct uitsluiting van de coach en/of
judoka. Deze coach en/of judoka wordt de toegang tot de zaal ontzegd.
1.

