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Competitie reglement 2022  

INDELING POULE Judoka’s volgens gewichtsklasse en geboortejaar. Indien niet voldoende 
deelnemers, kunnen er gewichtsklassen samengevoegd worden. 
(In overleg met de verantwoordelijke.)  
 

PUNTEN Enkel Waza – Ari en Ippon.                           2  x waza – ari = ippon 
Rollende beweging = Waza – Ari.                Landing op 2 ellebogen = Waza – Ari.  
 

OVERNAME Wie als “Eerste” valt, krijgt score tegen.       2 judoka samen landen = geen 
score.  
Actie van uke na landing wordt beschouwd als Ne Waza.  
 

GELIJKE STAND Bij gelijke stand op het einde van poule wedstrijden is de onderlinge 
confrontatie doorslaggevend. “Enkel de hoogste score telt” 
Bij gelijke stand op het einde van het kamp: t.e.m. U13 (Miniemen): 1 minuut 
verlenging.  Vanaf U15 (Kadetten): golden score  
 

SHIDO 1ste shido, 2de shido, 3de shido = Hansoku Make.                   
Been grijpen/tikken/aanraken  =  Shido,                             Passief judo = Shido 
Kumi kata: Vingers in mouw of broek = Shido                    Baerhug = Shido                     
 

HANSOKU MAKE Rechtstreekse Hansoku Make door Anti Judo (tegen de geest van judo) ➔ 
uitsluiting tornooi. 
Bruglanding = Hansoku Make → verlies kamp, mag verder in competitie 
 

OSAE KOMI  1 – 9 sec = geen score ,  10 – 19 sec = Waza – Ari , 20 sec = Ippon  
 

KIMONO / OBI 1ste afgeroepen = Wit , 2de = Rood/ Blauw.  
Judoka mag zelf zijn judogi en obi in orde brengen tijdens de matè.  
 

KUMI KATA Onorthodoxe kumi kata toegelaten in opbouw naar worp (max 10sec)  
Toegelaten onorthodoxe grips: Cross, pocket, pistool, one side, belt grip. 
Kumi Kata verbreken met 2 handen of slaande beweging = Shido.  
 

FAIR PLAY Wij hopen op een sportief tornooi!  
Dit zijn enkele van de belangrijkste regels opgesomd, natuurlijk moeten we ons 
ook houden aan de andere judoregels.  

 

Leeftijd U9 Puppillen (6-7-8j) 
U11 preminiemen (9-10j) 
U13 miniemen (11-12 j) 

 
U15 Kadetten (13 – 14j) 

U18 Beloften (15-16-17j) 
U21 Junioren (18-19-20j) 
+21 senioren en masters  

Duur kamp 2 minuten 3 minuten 4 minuten (M+V) 

Verboden 
technieken  

- Klemmen en wurgingen  
- Offerworpen (+ tani 
otoshi)  
- Worpen vanop 2 knieën  

- Klemmen en wurgingen 
- Worpen vanop 2 knieën 
zonder evenwichts-
verstoring  

- Worpen vanop 2 knieën 
zonder evenwichts-
verstoring 

 


