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I. Algemeen 

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 
a. Deze regels zijn van toepassing op de wedstrijden Duo System binnen het 

domein van de internationale federatie, continentale unies, internationale 
kampioenschappen en internationale toernooien. 

b. In alle verwijzingen in dit document naar de term “hij” dient gelezen te worden 
als  “hij of zij”. 

c. Het is toegestaan de regels voor nationale wedstrijden aan te passen aan de 
lokale situatie. 

 

Artikel 2. Wedstrijdkleding en persoonlijke verzorging 
a. De deelnemers dragen een witte jiu jitsu Gi van goede kwaliteit, die schoon en 

in goede staat moet te zijn. De deelnemers dragen een rode of blauwe band. 
b. Het jasje moet lang genoeg zijn, om de heupen te bedekken en dient met de 

band rond het middel te worden dichtgebonden. 
c. De mouwen moeten ruim genoeg zijn om vast te kunnen pakken en dienen 

lang genoeg te zijn om minstens de helft van de onderarm te bedekken maar 
niet de pols. De mouwen mogen niet worden opgerold. 

d. De broek moet ruim zijn en lang genoeg om de helft van het scheenbeen te 
bedekken. De broekspijpen mogen niet worden opgerold. 

e. De band moet met een platte knop zijn vastgeknoopt, strak genoeg om te 
voorkomen dat het jasje loshangt en moet lang genoeg zijn om twee keer om 
het middel te kunnen, zodat er nog 15 cm van de band aan beide kanten van 
de knoop overblijft. 

f. Vrouwelijke deelnemers zijn verplicht een wit T-shirt of een nauwsluitend tricot 
topje onder hun Gi dragen. Mannelijke deelnemers mogen niets onder hun 
keikogu (Gi-jasje) dragen. 

g. De deelnemers moeten korte nagels hebben aan vingers en tenen. 
h. De deelnemers mogen niets dragen dat mogelijk een tegenstander kan 

verwonden of in gevaar brengen. 
i. Brillen mogen niet worden gedragen. Het dragen van contactlenzen is voor 

eigen risico. 
j. Lang haar moet worden opgebonden met een zachte haarband. 

 
  Indien een deelnemer niet voldoet aan deze regel, dan is hij niet gerechtigd aan de wedstrijd 

deel te nemen. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om de betwiste uitrusting te wisselen en 
binnen 2 minuten opnieuw op te komen. 
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Artikel 3. Wedstrijdruimte 
a. Elke wedstrijdruimte moet 12 meter x 12 meter zijn en bedekt zijn met matten, 

gewoonlijk in de kleuren groen/rood of een andere acceptabele kleur 
combinatie. 

b. De wedstijdruimte moet bestaat uit twee zones. 
c. De gevechtsruimte dient 8 meter x 8 meter zijn. 
d. De zone om te gevechtsruimte is de veiligheidsruimte en dient minimaal 2 

meter breed te zijn. 

e. Wanneer 2 of meer aansluitende wedstrijdruimtes worden gebruikt, is het niet 
toegestaan een gezamenlijke veiligheidsruimte te gebruiken. 

f. Bij uitzondering, is een gevechtsruimte van minimaal 6 meter bij 6 meter is 
toegestaan. 

g. Bij uitzondering, is de mogelijkheid om de veiligheidsruimte te delen, maar de 
afstand tussen twee gevechtsruimte moet minimaal 3 meter zijn. 

 

Artikel 4. Materiaal 
De organisatie van het toernooi is verantwoordelijk dat rode en blauwe 
banden voor de deelnemers, scoreborden, -lijsten en administratieve 
bescheiden en een ruimte voor de scheidsrechters en technische staf 
aanwezig zijn. 

  

Opmerkingen: 
 
1 = gevechtsruimte 
2 = veiligheidsruimte 
1+2 = wedstrijdruimte 
 
 
De afstand tussen de wedstrijdruimte en 
het secretariaat moet minimaal 2 meter 
zijn. 
 
De afstand tussen de wedstrijdruimte en 
het publiek moet minimaal 3 meter zijn. 

 
 

Deze minimale afmeting is alleen toegestaan als de afmeting van de sportaccommodatie te 
klein is. 

Het delen van een deel van de veiligheidsruimte is alleen toegestaan als de afmeting van 
de sportaccommodatie te klein is. 
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Artikel 5. Coaches en deelnemers 
a. Maar één coach, die aan de kant van de competitie ruimte aanwezig is 

gedurende de wedstrijd, mag een duo bijstaan. 

b. Als de coach wangedrag vertoont jegens de atleten, scheidsrechters, publiek 
of iemand anders, mag de matscheidsrechter de coach wegsturen uit de 
ruimte, die is voorbehouden voor de wedstrijdbegeleiding, voor de duur van de 
wedstrijd. 

c. Indien het wangedrag voortduurt, mogen de scheidsrechters van de wedstrijd 
besluiten de coach de toegang te ontzeggen tot de ruimte welke is 
voorbehouden voor de wedstrijdbegeleiding, gedurende het volledige toernooi. 

d. Als een deelnemer onsportief gedrag vertoont na een wedstrijd, kan het 
scheidsrechterkorps van de mat unaniem besluiten dat de deelnemer wordt 
geschorst voor de rest van het toernooi. Zij dienen dan de 
hoofdscheidsrechter in te lichten en de toernooiorganisatie te vragen een 
officiële mededeling te maken. De uitgesloten deelnemer verliest alle 
wedstrijden die hij reeds had gewonnen, alsmede de medailles. 

 
 
  

Eén stoel voor de coach naast de wedstrijdruimte is toegestaan. 

Na de wedstrijd wil zeggen gedurende het gehele toernooi. 
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II. JJIF Duo System 

 

Artikel 6. Algemeen 
a. Het JJIF Duo System is gericht op de presentatie van verdediging een 

deelnemer tegen de aanvallen van een deelnemer van hetzelfde team. 
De aanvallen zijn verdeeld in 3 series van 4 aanval(soorten): 

a. Contact aanvallen (pakkingen, omvattingen en nekomstrengelingen). 
b. Stoten, slagen en trappen. 
c. Gewapende aanvallen. 

b. Elke aanval moet voorbereid worden met een vooraanval zoals duwen, atemi, 
trekken1. 

c. Elke aanval kan rechtshandig of linkshandig worden uitgevoerd, zijnde vrije 
keuze van het team. 

d. De verdediging is volledig de keuze van de verdediger, alsook de betreffende 
rol  of rolwisseling van aanvaller en verdediger, alsook de positie van de 
voeten.2 

e. De matscheidsrechter (MR) trekt 3 aanvallen van elke serie. Het andere 
koppel voert dezelfde aanvallen uit maar in een andere volgorde op aangeven 
door de MR.  

f. Bij de eerste aanval van elke serie heeft Tori (verdediger) de jury aan de 
rechterzijde, daarna is de aanvalszijde vrij. 

g. De score van de presentatie wordt door de jury gegeven na elke serie. Op 
commando “Hantei” van de MR houden de juryleden het scorebord boven het 
hoofd. 

h. Indien nodig geeft de MR de incorrecte aanvallen aan door middel van het 
bijbehorende gebaar en zegt het nummer van de verkeerde aanval. 

i. Wanneer hetzelfde koppel moet strijden in aansluitende wedstrijden is een 
hersteltijd van maximaal 5 minuten toegestaan tussen de twee wedstrijden. 

 

Artikel 7. Materiaal 
a. Het secretariaat bestaat uit minimaal 2 personen. 
b. De deelnemers mogen een zachte stok en rubber mes gebruiken. De 

stok moet tussen de 50 cm en 70 cm lang zijn. 

                                            
1 De vooraanval moet worden uitgevoerd door de aanvaller. 
2 De rolwisseling van verdediger en aanvallen mag ook gedurende één serie. 

Het signaal “verkeerde aanval geeft de MR als de aanvaller een andere aanval toont 
dan de aanval die door de MR is aangeven. De MR geeft het signaal verkeerde aanval 
voor het commando “Hantei”. 

De juryleden geven aan dat ze klaar zijn door de scorekaarten horizontaal voor de 
torso te houden. 
De MR leest eerst alle scores op. Wanneer de MR ziet dat alle scores zijn geteld op het 
scherm staan, laat hij de scorekaarten zakken. 
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Artikel 8. Categorieën 
a. Een koppel mag worden geformeerd zonder enige beperking, zoals gewicht of 

graduatie. 
b. De volgende categorieën worden onderscheiden: Mannen, Vrouwen, Mixed. 

 
 

Artikel 9. Criteria van Beoordeling 
a. De jury kijkt naar en beoordeelt op de onderstaande criteria: 

a. Krachtige aanval 
b. Realiteit 
c. Controle 
d. Effectiviteit 
e. Houding 
f. Snelheid 
g. Variatie 

b. De aanval en eerste gedeelte van de verdediging moeten het grootste deel 
van de score bepalen. 

c. Atemi moeten krachtig en gecontroleerd worden uitgevoerd op een natuurlijk 
manier, met inachtneming van het mogelijk vervolg. 

d. Worpen en neerhaaltechnieken moeten een goede balansverstoring bevatten 
en doeltreffend worden uitgevoerd. 

e. Klemmen en verwurgingen moeten op een duidelijke en correcte manier aan 
de jury worden getoond, met aftikken van Uke. 

Aanval Aftrekpunten 
Verkeerde aanval (demonstreren aanval van het verkeerde nummer) 2 punten 
Pakking dat niet gesloten is ½ punt 
Vooraanval en aanval niet logisch verbonden ½ punt 
Slechte balans ½ punt 
Zwakke aanval ½ punt 
Aanval mist doel ½ punt 
 
Verdediging en neerhalen 
Verdediging is niet toereikend ½ punt 
Geen balansverstoring ½ punt 
Handelingen zijn te snel ½ punt 
Aanvaller springt mee ½ punt 
Show technieken ½ punt 
Handelingen zijn niet logisch verbonden ½ punt 
Onnodig schreeuwen ½ punt 
 
Eindcontrole op de grond 
Geen controle over het wapen ½ punt 
Onvoldoende controle over Aanvaller ½ punt 
Atemi missen doel ½ punt 
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f. Zowel de aanval als de verdediging moeten op een technische correcte en 
realistische manier worden uitgevoerd. 

 

Artikel 10. Wedstrijdverloop 
a. De koppels staan met de gezichten naar elkaar toe in het midden van de 

wedstrijdruimte op ongeveer 2 meter afstand van elkaar. Het eerst 
opgeroepen koppel (koppel 1) draagt rode banden en staan aan de MR’s 
rechterkant. Het tweede koppel (koppel 2) draagt blauwe banden. Op 
aangeven van de MR maken de koppels eerst een buiging naar de MR en dan 
naar elkaar. Koppel 2 verlaat de wedstrijdruimte en neemt plaats op de 
veiligheidsruimte. 

b. De wedstrijdstart wanneer de MR de eerste aanval aankondigt door het 
nummer van de aanval en dit begeleid door het correcte handgebaar.  

c. Na het beëindigen van  serie A knielen de deelnemers van koppel 1 en nemen 
hun score in ontvangst. Vervolgens verlaten zij de gevechtsruimte en nemen 
zij plaats op de veiligheidsruimte. Koppel 2 toont ook de serie A en ontvangt 
een score. Koppel 2 start met serie B en krijgt daarvoor een score, daarna 
demonstreert koppel 1 serie B en krijgt daarvoor een score. Koppel 1 begint 
met serie C en koppel 2 volgt. 

d. Na demonstratie van de laatste serie door het laatste koppel is de wedstrijd 
afgelopen. Beide koppels nemen, op aangeven van de MR, dezelfde positie in 
als bij de aanvang van de wedstrijd. De MR vraag het secretariaat naar de 
winnaar en wijst deze aan met de hand en door het vermelden van de 
bandkleur. 

e. Als het aantal punten van beide koppel gelijk is (“Hikiwake”), vervolgt de 
wedstrijd serie voor serie totdat er een winnaar is. Het koppel met de blauwe 
band begint met serie A. 

f. Nadat de MR de winnaar heeft aangewezen laat hij beide koppels een buiging 
naar elkaar maken en vervolgens een buiging naar de MR. 

 

Artikel 11. Het puntensystem 
a. De punten worden gegeven van 0 tot en met 10 (met 1/2 punt interval). 
b. De hoogste en laagste score worden verwijderd. 

 

Artikel 12. Jury 
De jury bestaat uit 5 scheidsrechters met een geldige duo licentie.  

  

De jury mag uit drie personen bestaan als een tekort is aan scheidsrechters. In dat geval worden 
alle gegeven scores meegenomen in de puntentelling. 

De MR toont eerst het handgebaar met nummer aan de deelnemers dan aan de jury. 
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Artikel 13. Niet opkomen en terugtrekken 
a. De beslissingen “Fusen-Gachi ( winnaar door “niet opkomen”) wordt gegeven 

door de MR aan het deelnemende koppel wiens tegenstander niet komt 
opdagen nadat hun tegenstanders 3 keer is opgeroepen over een periode van 
minimaal 3 minuten. De winnaar krijgt 12 punten, het koppel dat niet is komen 
opdagen 0 punten. 

b. De beslissing “Kiken-Gachi” ( winnaar door “terugtrekken”) wordt gegeven 
door de MR aan het deelnemender koppel wiens tegenstanders zich 
terugtrekken tijdens de wedstrijd. De winnaar krijgt 12 punten en het koppel 
dat zich terugtrekt 0 punten. 

 

Artikel 14. Blessure, ziekte of ongeval 
a. Als een blessure, ziekte of ongeval zich voordoet heeft het actieve koppel het 

recht op maximaal 2 minuten blessuretijd ( de totale blessuretijd per koppel 
per wedstrijd is 2 minuten). 

b. Indien een koppel niet instaat is om door te gaan na een blessure, wordt 
“Kiken-Gachi” toegekend aan het andere koppel. 

 

Artikel 15. Teamcompetitie 
Teamcompetitie zijn toegestaan. De regels hetzelfde als voor de individuele 
competitie. 
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III. Slotbepaling 
 

Artikel 16. Situaties die niet beschreven zijn in de reglementen 
a. In elke situatie die zich voordoet die niet door de reglementen gedekt is, wordt 

een gezamenlijk besluit genomen door de scheidsrechters van de betreffende 
wedstrijd. 

 

Artikel 17. Geldigheid 
Deze regels zijn bekrachtigd door de JJIF en het bondsbestuur van de JBN en 
zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018. Zij vervangen de bestaande regels. 
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Bijlage 1. Aanval in het Duo System 
 
Serie A  Contactaanvallen 

1. Pakking van arm of kleding 

  
Uke pakt de arm van Tori. Hierbij is met 
één hand op de pols de andere op de 
onderarm. 
Intentie is duwen, trekken of 
immobiliseren van Tori. 

Uke pakt de revers van Tori’s Gi met de 
hand. 
Intentie: dichterbij komen om een vervolg 
actie te maken, trekken, duwen of 
immobiliseren. 

2. Verwuringen 

   
Uke pakt Tori nek van voren, van achteren of vanaf de zijkant en maakt een 
verwurging. 
Intentie: Duwen of te immobiliseren. 

3. Omvattingen 

  
Uke omvat de torso van Tori van voren of achteren, 
onder of over de armen. Uke’s hoofd is onder de 
schouderlijn van Tori. Voor de aanval houdt Tori de 
armen in een natuurlijke positie. 

Uke maakt een 
nekomstrengeling van 
achteren met de arm. 
Intentie: verwurging of 
balansverstoring. 

4. Nekomstengelingen 

  
Uke omvat Tori’s nek met de arm van de 
zijkant. 
Intentie: verwurging of neerhalen. 

Uke omvat Tori’s nek met de arm van de 
voorkant. 
Intentie: verwurging of neerhalen. 

Algemene opmerking: 
De handen en pakking moeten gesloten zijn. 
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Serie B  Stoten, Slagen en Trappen 
 

1. Rechte stoot van voren 

  
Jodan Tsuki of Chudan Tsuki. Rechte stoot van voren naar het hoofd of lichaam. 
Doel: Solar Plexus, Maag of Gezicht. 

2. Ronde stoot 

  
Age Tsuki (opstoot) 
Doel: onderkant kin / kaak. 

Mawashi Tsuki (hoekstoot) 
Cirkelend stoot naar de zijkant van het 
hoofd. 

3. Rechte Trap 

 

  

Mae Geri: Rechte trap van voren. 
Doel: Solar plexus, Maag 

4. Ronde trap 

 

  

Mawashi Geri -Cirkelende trap  
Doel: Solar Plexus, Maag 
Het is Tori toegestaan een stap naar achteren te maken en het lichaam iets te 
draaien. 
Algemene opmerking: 
De aanval moet Tori kunnen bereiken indien hij niet weg beweegt. 
Het is niet toegestaan te bewegen voordat de aanval is ingezet. Tori moet reageren 
op de aanval. 
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Serie C Gewapende aanvallen 
 

1. Ronde messteek 

   
Mesaanval recht van boven. 
Doel: op schouder achter het 
sleutelbeen. 

Cirkelend mesaanval van opzij of diagonaal 
neerwaarts. 
Doel: Torso. 

2. Rechte messteek 

 

  

Mesaanval van voren. 
Doel: Maag (onderlichaam). 

  

3. Stokslag van boven 

 

  

Stokslag recht van boven. 
Doel: bovenkant hoofd. 

  

4. Stok slag van buiten 

 

  

Stokslag van buiten, in een horizontale of diagonale neerwaartse lijn. 
Doel: zijkant van het hoofd. 
Algemene opmerking: 
De aanval moet Tori kunnen bereiken indien hij niet weg beweegt. 
Tori dient tijdens en na de verdediging volledige controle te hebben over het wapen. 
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Bijlage 2. Reglement voor Jongeren 
 
Algemene bepaling 
 

a. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de 
J.J.I.F. 

b. De leeftijd waartoe men behoort wordt bepaald door de leeftijd die men bezit 
op 31 december van het lopende kalenderjaar. 

c. Beneden de leeftijd van 8 jaar is het niet toegestaan deel te nemen aan 
wedstrijden. 

d. Jongens en meisjes, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, 
mogen niet worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie. 

e. Cadetten, die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, mogen niet 
worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie. 

f. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de 
scheidsrechter van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in 
het geding is, zal de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en 
die maatregelen treffen die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij 
bestraffend op te treden, daarbij de intentie van de handeling in acht nemend. 

g. Alle blessures mogen door degene, die de medische begeleiding verzorgt, 
worden behandeld. 

h. Bij elke straf, die de scheidsrechter geeft, zal hij duidelijk aan de deelnemer 
meedelen waarom of waardoor de straf wordt opgelegd. 

 

Artikel 18. Algemeen leeftijdscategorie onder 15 jaar 
a. De aanvallen zijn verdeel in 2 serie van 4 aanval(soorten): 

a. Contact aanvallen ( pakkingen, omvattingen en nekomstrengelingen). 
b. Stoten, Slagen en Trappen. 

b. Voor onder 15 jaar worden 3 aanvallen uit bovenstaande series uitgevoerd op 
aangeven van de MR. 

 

Artikel 19. Algemeen leeftijdscategorieën onder 12 
De JJIF heeft geen wedstrijden voor onder 12 jaar in Duo System, echter sommige 
continenten en/of landen wel. De regels hiervoor zullen door de continenten en/of 
landen zelf opgesteld moeten worden. Deze moet wel bestaan uit de juisten 
aanvallen en de basis principes van het Duo System zoals beschreven in deze 
regels. 
De Ju-Jitsu European Union (JJEU) heeft besloten om algemene regels voor onder 
12 jaar op te stellen, omdat de JJEU wel wedstrijden voor deze leeftijdscategorieën 
heeft gepland voor 2018.  

a. Voor onder 12 jaar worden 3 aanvallen uit serie A en B series naar eigen 
keuze uitgevoerd. 

b. Voor onder 10 jaar worden 3 aanvallen uit de serie A naar eigen keuze 
uitgevoerd. 
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Bijlage 3. Gebaren matscheidsrechter  

 
 

   
Gi in orde brengen 

De scheidsrechter kruist 
de armen voor het lichaam 
met de handen recht. Dan 
wijs hij naar de deelnemer 

die zijn gi in orde moet 
maken. 

Winnaar aanwijzen 
De scheidsrechter wijst de 
winnaar aan door de arm 
te tillen onder een hoek 

van 45°, hand is recht en 
open en kondigt met 

duidelijke en heldere stem 
“Winnaar” en de juiste 

kleur aan. 

Hikiwake 
(Gelijk spel) 

De scheidsrechter kruist 
de armen voor de borst 

met handen gestrekt. De 
scheidsrechter kondigt 

“Hikiwake” aan. 

   
Blessure tijd 

De scheidsrechter maakt 
een “T” met beide handen. 

Verspillen van tijd 
De scheidsrechter wijst 

naar de linker pols met de 
wijsvinger gestrekt vanaf 

de vuist. 

Hantei 
De scheidsrechter strekt 
de arm boven het hoofd 

met de palm naar de 
zijkant. 

 
 


