
 
 
  

Wedstrijdreglement jiu jitsu 
JJIF Fighting System 
(inclusief opmerkingen. Deze maken geen deel uit van de regelmenten) 
 

Datum:1 januari 2018 

 



Inhoud 
I. Algemeen ............................................................................................................. 3 

Artikel 1. Toepassingsgebied .............................................................................. 3 

Artikel 2. Wedstrijdkleding en persoonlijke verzorging ........................................ 3 

Artikel 3. Wedstrijdruimte .................................................................................... 4 

Artikel 4. Materiaal .............................................................................................. 4 

Artikel 5. Coaches en deelnemers ...................................................................... 5 

II. JJIF Fighting System ............................................................................................ 6 

Artikel 6. Algemeen ............................................................................................. 6 

Artikel 7. Materiaal .............................................................................................. 6 

Artikel 8. Gewichtscategorieën............................................................................ 7 

Artikel 9. Scheidsrechters ................................................................................... 7 

Artikel 10. Secretariaat .......................................................................................... 7 

Artikel 11. Wedstrijdverloop .................................................................................. 8 

Artikel 12. Toepassing van Hajime, Matte, Sonomama en Yoshi.......................... 8 

Artikel 13. Punten .................................................................................................. 9 

Artikel 14. Straffen .............................................................................................. 11 

Artikel 15. Beslissing van de wedstrijd ................................................................ 13 

Artikel 16. Niet opkomen en terugtrekken ........................................................... 13 

Artikel 17. Blessure, ziekte of ongeval ................................................................ 14 

Artikel 18. Teamcompetitie ................................................................................. 14 

Artikel 19. Reserves in teamcompetitie ............................................................... 14 

III. Slotbepaling .................................................................................................... 15 

Artikel 20. Situaties die niet beschreven zijn in de reglementen ......................... 15 

Artikel 21. Geldigheid .......................................................................................... 15 

Bijlage 1. Leeftijd- en Gewichtscategorieën .......................................................... 16 

Bijlage 2. Reglementen voor Jongeren ................................................................. 17 

Artikel 22. Algemeen leeftijdscategorieën onder 15 jaar ..................................... 17 

Artikel 23. Materiaal onder 15 jaar ...................................................................... 17 

Artikel 24. Punten onder 15 jaar.......................................................................... 17 

Artikel 25. Straffen onder 15 jaar ........................................................................ 17 

Artikel 26. Algemeen onder 12 jaar ..................................................................... 18 

Artikel 27. Straffen onder 12 jaar ........................................................................ 18 

Bijlage 3. Gebaren scheidsrechters ...................................................................... 19 

 



JBN wedstrijdreglementen fighting system 3 

 
I. Algemeen 

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 
a. Deze regels zijn van toepassing op de wedstrijden Fighting 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 deelnemer 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 te 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 Fighting System 

 

Artikel 6. Algemeen 
a. In Fighting System strijden twee deelnemers tegen elkaar op een sportieve 

manier met mogelijkheden die zijn toegestaan binnen het jiu jitsu. 
b. Het JJIF Fighting System bestaat uit 3 fases: 

a. Fase 1: Staande; met stoten, slagen en trappen 
b. Fase 2: Staand; worpen, neerhalltechnieken, klemmen en 

verwurgingen. 
c. Fase 3: Grond; klemmen, verwurgingen, houdgrepen. 

De deelnemers moeten technisch actief zijn in een fase voordat naar een 
volgende fase mag worden gegaan. Een handeling is technisch correct 
wanneer de deelnemer de techniek toont in goede balans en gecontroleerde 
combinaties. 

c. Technieken in fase 1 zijn op de volgende delen van het lichaam: hoofd, nek, 
buik, borst, rug, flanken. 

d. Alle verwurgingen zijn toegestaan, met uitzondering van verwurgingen met de 
handen en/of vingers. 

e. De wedstrijdduur is 3 minuten. De matscheidsrechter(MR) samen met de 
zijscheidsrechters(SR) bepalen, na advies van de tafelscheidsrechter, of een 
laatste handeling voor of na het einde van de 3 minuten was. 

f. Tussen 2 aansluitende wedstrijden is een hersteltijd van maximaal 5 minuten 
toegestaan. 

 

Artikel 7. Materiaal 
a. De deelnemers moeten zachte en lichte handbeschermers en zachte wreef- 

en scheenbeschermers dragen die overeenstemmen met de kleur van hun 
band (rood of blauw). 

b. De bescherming moet gemaakt zijn van zachte schuim en moet een minimale 
dikte van 1 cm en een maximum dikte van 2 cm hebben. 

c. De beschermers moeten de juiste grote zijn en in goed staat. 

Met combinaties wordt bedoelt: 
In Fase 1 de deelnemers moeten een combinatie maken van trappen en/of stoten. 
In Fase 2 de deelnemers moeten werkelijk actief een worp of neerhaaltechniek proberen te 
maken. 
In Fase 3 de deelnemers moeten werkelijk actief proberen goede controle te houden of actief 
proberen uit de controle te komen. 
In Fase 3: zolang er werkelijk actief gevochten wordt op de grond en er werkelijk geprobeerd 
wordt een techniek te maken blijft het gevecht door gaan, behalve wanneer het grootste deel 
van het gevecht op de grond gaat plaats vinden. 

Als een deelnemer zijn Gi en/of bescherming niet voldoen aan de regels, is de deelnemer niet 
toegestaan deel te nemen aan de wedstrijd. In dit geval mag de deelnemer de beschermer/Gi 
wisselen binnen 2 minuten. De deelnemer krijgt een straf van Shido voor uitstel van de wedstrijd. 
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d. Het is toegestaan suspensie (tok) en gebitsbescherming te dragen. 
Vrouwelijke deelnemers mogen een borstbescherming dragen. 

e. Wreef- en scheenbeschermers, suspensie en borstbescherming moeten onder 
de Gi worden gedragen. 

 

Artikel 8. Gewichtscategorieën 
De onderstaande gewichtscategorieën zullen worden gehandhaafd in 
wereldkampioenschappen, continentale toernooien en nationale toernooien 
gehouden onder auspiciën van de JJIF voor mannen en vrouwen. 
 Vrouwen: -49kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg 
 Mannen:  -56kg, -62 kg, -69kg, -77 kg, - 85 kg, -94 kg, +94 kg 

 

Artikel 9. Scheidsrechters 

a. De matscheidsrechter (MR) die in de gevechtsruimte aanwezig is zal de 
wedstrijd leiden. 

b. De twee zijscheidsrechter (SR) assisteren de MR en nemen plaats op de 
veiligheidsruimte. De SR moet zichzelf verplaatsen waar zij het verloop van de 
wedstrijd ten alle tijden zo goed mogelijk kunnen volgen en hun punten 
toekennen. 

c. De tafelscheidsrechter (TR) is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij 
dicteert de punten en straffen aan de secretarissen en informeert de MR over 
het verstrijken van de wedstrijdtijd, osae-komi tijd en blessuretijd. 

d. Er mogen twee tafelscheidsrechters aanwezig zijn bij finales, als het 
scheidsrechteraantal het toelaat en als het bij alle finales van het toernooi 
mogelijk is. 

 

Artikel 10. Secretariaat 
a. Het wedstrijdsecretariaat is gesitueerd tegenover de MR bij de aanvang van 

de wedstrijd. 
b. Het secretariaat bestaat uit twee punten waarnemers en een tijd waarnemer. 

c. Een van de secretarissen houdt de punten bij op het wedstrijdformulier, de 
tweede kan het elektronische scoreboard bedienen. 

d. Als er een verschil tussen de twee puntenregistratie is dan is de papieren 
registratie op het wedstrijdformulier leidend. 

  

De scheidsrechter dienen uit verschillende landen te zijn, als mogelijk. 

In geval van een elektronisch scoreboard kan de tweede scorewaarnemer ook tijd waarnemer 
zijn. 
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Artikel 11. Wedstrijdverloop 
a. De deelnemers beginnen tegenover elkaar in het midden van de 

gevechtsruimte ongeveer twee meter van elkaar. 
Op aanwijzingen van de MR maken de deelnemers een staande buiging eerst 
naar de scheidsrechters en dan naar elkaar. 

b. Nadat de MR “Hajime heeft aangekondigd, begint de wedstrijd in Fase 1. 
c. Zodra er contact is tussen de deelnemers door vastpakken van de 

tegenstander, begint Fase 2. Stoten, slagen en trappen zijn niet langer 
toegestaan behalve als deze gelijktijdig plaats vinden met de initiële pakking. 

d. Zodra beide deelnemers beide knieën op de mat hebben of één deelnemer zit 
of ligt vervolgt de wedstrijd in Fase 3. 

e. De deelnemers kunnen wisselen tussen de verschillende fasen, maar moeten 
actief zijn in alle fasen. 

f. Als een deelnemer alleen maar de tegenstander toe rent zonder technische 
actie te maken of zichzelf in gevaar brengt (“Mubobe”), kan een technische 
straf worden gegeven en de wedstrijd vervolgt in Fase 1. 

g. Worpen en neerhaaltechnieken moeten worden ingezet in de gevechtsruimte. 
De tegenstander mag op de veiligheidsruimte worden geworpen, mits de worp 
geen blessure gevaar oplevert voor de tegenstander. 

h. Aan het einde van de wedstrijd maakt de MR de winnaar bekend en laat de 
deelnemers een staande buiging maken eerst naar elkaar en vervolgens naar 
de scheidsrechters, die op één lijn staan in de gevechtsruimte tegenover de 
tafelscheidsrechter. 

 

Artikel 12. Toepassing van Hajime, Matte, Sonomama en Yoshi 
a. De MR zal met “Hajime” start en herstart, na “Matte”, van de wedstrijd 

aankondigen. 
b. De MR zal met “Matte” de wedstrijd onderbreken in de onderstaande gevallen: 

1. Als één of beide deelnemers de gevechtsruimte geheel verlaten in fase 
1 of fase 2. 

2. Als beide deelnemers de wedstijdruimte verlaten in fase 3. 
3. Om één of beide deelnemers een straf te geven in fase 1. 
4. Als één of beide deelnemers geblesseerd zijn of ziek worden. 
5. Wanneer een deelnemer zelf niet kan afkloppen gedurende verwurging 

of klem. 
6. Wanneer de Osae-Komi tijd is verstreken. 

Als een deelnemer herhaaldelijk naar de knieën gaat of direct gaat zitten, wordt deze bestraft 
voor passiviteit in Fase 2. Het is niet toegestaan de tegenstander die ligt op te tillen om een 
worp te maken. In dat geval stopt de MR de wedstrijd door Matte 

Het is niet toegestaan de tegenstander de stoten wanneer deze beide knieën op de mat heeft. 
In dit geval stopt de MR de wedstrijd met Matte. 

Als een van de deelnemers met beide voeten buiten de gevechtsruimte stapt en direct 
weer terugkeert wordt de wedstrijd niet onderbroken. 
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7. Als contact in fase 2 en fase 3 is verbroken en de deelnemers zelf niet 
willen doorgaan in fase 1. 

8. In elk ander geval de MR het nodig acht (o.a. de Gi in orde maken of 
oordeel vellen). 

9. Wanneer één van de SR het nodig acht en daarvoor in de handen 
klapt. 

10. Wanneer de wedstrijd is afgelopen. 

c. “Sonomama” zal worden gebruikt als de MR de deelnemers tijdelijk moet 
stoppen. In dit geval is het de deelnemers niet toegestaan om nog te 
bewegen. “Sonomama”wordt aangekondigd: 

1. Om één of beide deelnemers een waarschuwing te geven in fase 2 of 
fase 3. 

2. Om één of beide deelnemers een straf te geven in fase 2 of fase 3. 
3. In elk ander geval de MR het nodig acht. 

d. Na “Sonomama” vervolgen de deelnemers in exact dezelfde positie als zij 
waren op het moment dat “Sonomama’ was aangekondigd. Om de wedstrijd 
daadwerkelijk te vervolgen kondigt de MR “Yoshi” aan. 

 

Artikel 13. Punten 
Punten moeten worden toegekend door de meerderheid van de scheidsrechters, 
dus tenminste door twee scheidsrechters. Als de scheidsrechters verschillende 
punten toekennen, wordt het gemiddelde van de scores genomen. Als een 
scheidsrechter de actie niet ziet, de laagste punten van de twee overige wordt 
toegekend. 
a. De onderstaande punten kunnen worden toegekend in Fase 1: 

(Stoten, slagen en trappen moeten worden uitgevoerd met Hikite/Hikiashi, in 
goede balans en controle) 

1. Een ongeblokte stoot, slag of trap (Ippon,. 2 punten) 

2. Een gedeeltelijk geblokte stoot, slag of trap (Wazaari, 1 punt) 
b. De onderstaande punten kunnen worden toegekend in Fase 2: 

(Worpen, neerhaaltechnieken, klemmen of verwurgingen) 
1. Verwurging of klem in geval de deelnemer niet zelf kan afkloppen en de 

MR de wedstrijd moet stop zetten met de aankondiging van “Matte”
 (Ippon, 2 punten) 

2. Verwurging of klem met afkloppen (Ippon, 2 punten) 
3. Een perfect worp of neerhaaltechniek (Ippon, 2 punten) 

4. Een niet perfect worp of neerhaaltechniek (Wazaari, 1 punt) 
c. De onderstaande punten kunnen worden toegekend in Fase 3: 

(Grondtechnieken, oase-komi, verwurgingen, klemmen) 

Als de SR in de handen klapt, de MR moet de wedstrijd stoppen. 

De MR samen met de SR moeten een beslissing nemen, nadat de TR om advies is 
gevraagd, of de laatste handelingen na de gevechtstijd is gedaan. 

Een trap welke wordt opgevangen door de tegenstander kan nooit een Ippon opleveren. 

Een perfect worp waarna de tegenstander op de buik land mag een Ippon opleveren. 
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1. Verwurging of klem in geval de deelnemer niet zelf kan afkloppen en de 
RM de wedstrijd moet stop zetten met de aankondiging van “Matte”
 (Ippon, 3 punten) 

2. Oase-komi, verwurging of klem met afkloppen (Ippon, 3 punten) 
3. Een effectieve controle aangekondigd als osae-komi gedurende 15 

seconden (Ippon, 2 punten) 
4. Een effectieve controle aangekondigd als “osae-komi gedurende 

minimaal 10 seconden (Wazaari, 1 punt) 

d. Een effectieve controle gestart binnen de wedstrijdtijd is toegestaan om  te 
vervolgen tot het einde (ook wanneer de wedstrijdtijd is verstreken). Als de 
controle is verbroken voor 15 seconden kondigt de MR “Toketa” aan. 

  

Osae-komi mag alleen worden aangekondigd als: 
1) De te controlerende persoon op de grond ligt. 
2) De benen van Tori vrij zijn. 
3) Uke is belemmert om vrij te bewegen Tori heeft goed controle over Uke. 

Osae-komi tijd gaat door ook als: 
1) Uke een been van Tori in sluit. 
2) Uke kan zich op de zij of buik draaien. 

Als beide deelnemers volledig buiten de gevechtsruimte zijn, wordt de Osae-komi 
gestopt met “Toketa”. 
Sankaku-jime moeten worden gemaakt met een arm tussen de gekruiste benen. 
Sankaku-jime en Juji-gatame gelden als osae-komi zolang er voldoende controle over 
Uke’s bovenlichaam is. 
Gestrekte beenklemmen met controle over uke’s bovenlichaamn zijn osae-komi. Als Uke 
het lichaam draait is het Toketa. 
Verschillende punten voor controle technieken kunnen niet bij elkaar worden opgeteld 
(een osae-komi welke langer dan 10 seconden wordt behouden, gevolgd door een 
armklem geven niet een Waza-ari en een Ippon). Dit is alleen mogelijk als de MR de 
Osae-komi tijd stop door Toketa aan te kondigen. 
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Artikel 14. Straffen 
a. Straffen moeten worden toegekend met instemming door de meerderheid van 

de scheidsrechters. 

b. “Licht verboden handelingen” worden bestraft met een “Shido” en de 
tegenstander krijgt 1 punt. De onderstaande handelingen gelden als “licht 
verboden”: 

1. Als één of beide deelnemers continue passiviteit vertonen of kleine 
technische overtredingen. 

2. Mubobe 
3. Opzettelijk buiten de gevechtsruimte gaan met beide voeten. 

4. Opzettelijk de tegenstander buiten de gevechtsruimte duwen. 
5. Opzettelijk stoten of trappen maken na de aanvang van fase 2. 
6. Doorgaan met handelen nadat “Matte” of “Sonomama” is 

aangekondigd. 
7. Het maken van stoten, slagen en trappen naar de benen. 
8. Het maken van stoten, slagen en trappen naar de tegenstander als 

deze ligt. 
9. Het maken van klemmen op vingers en tenen. 
10. Het maken van gekruiste omvatting om de nieren en het strekken 

van de benen. 
11. Het maken van verwurgingen met de blote handen. 

Vergissingen die worden gemaakt bij het toekennen van punten en straffen, moeten worden 
gecorrigeerd door de 3 scheidsrechter en de tafel scheidsrechter. 

Passiviteit Fase 1:  
Een of beide deelnemers ondernemen geen acties om punten te 
verzamelen. 
Een of beide deelnemers gaan gelijk naar Fase 2 of 3. 
Een of beide deelnemers maken geen combinaties voordat ze naar de 
volgende fase gaan. 

Passiviteit Fase 2:  
Als een of beide deelnemers geen activiteit tonen om punten te 
verzamelen. 
Als een of beide deelnemers alleen de aanvallen van de tegenstander 
blokkeert of beide gaan direct naar de grond. 
Als een deelnemer weigert naar fase 2 te gaan maar actief in fase 1 blijft. 
Een deelnemers maakt een schijn aanval door opzettelijk op de grond te 
vallen zonder een techniek om het contact te verbreken. 

Passiviteit Fase 3:  
Als een of beide deelnemers geen activiteit tonen om punten te 
verzamelen. 

Als een van de deelnemers herhaaldelijk passiviteit vertoond ook na straffen, kan 
hij bestraft worden met Chui (niet luisteren naar de MR). 

Als een van de deelnemers met beide voeten buiten de gevechtsruimte stapt en 
direct weer terugkeert wordt de wedstrijd niet onderbroken 
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12. Als een deelnemer onvoorbereid op de mat verschijnt en de 
wedstrijd vertraagd. 

13. Als een deelnemer met opzet de tijd verkwanseld ( door kleding in 
orde te maken, zoals band of beschermers afdoen, etc.) 

c. “Verboden Handelingen” worden bestraft met een “Chui” en de tegenstander 
krijgt 2 punten. De onderstaande handelingen gelden als “verboden”: 

1. Het maken van technieken zoals trappen, duwen, stoten, waarbij het 
lichaam van de tegenstander hard wordt geraakt. 

2. Het werpen van de tegenstander vanuit de gevechtsruimte buiten de 
veiligheidsruimte. 

3. Negeren van aanwijzingen van de MR. 
4. Het maken van onnodige beroepen, opmerkingen of gebaren naar de 

tegenstander, scheidsrechter, het secretariaat of enig ander. 
5. Het maken van ongecontroleerde technieken, zoals circulaire stoten of 

trappen, die niet worden gestopt, zelfs als deze de tegenstander 
missen en na een worptechniek dat de tegenstander niet in staat is 
direct te continueren. 

6. Het maken van rechte stoten of rechte trappen naar het hoofd. 
d. In geval van twee verboden handelingen wordt de wedstrijd verloren door 

“Hansoku-make”. 
e. De “zwaar verboden handelingen” wordt bestraf met “Hansoku-make”. De 

onderstaande handelingen gelden als “zwaar verboden”: 
1. Een handeling die mogelijk de tegenstander kan verwonden. 
2. De tegenstander werpen of proberen te werpen met een klem of 

verwurging. 

3. Het maken van elke klem op de nek of ruggengraat. 
4. Het maken van een gedraaide klem op knie of voet. 

f. De eerste keer dat een deelnemer een “zwaar verboden handeling” maakt 
wordt deze gestraft met een “Hansoku-make”. Degen verliest de wedstrijd met 
0 punten en de tegenstander krijgt 14 punten of de score die reeds is bereikt, 
als deze hoger is dan 14 punten. 

Een techniek die wordt gestopt door het lichaam/hoofd van de tegenstander in 
tegenstelling tot een gecontroleerde techniek, is een voorbeeld van hard contact. 
De technieken welke bloedingen veroorzaken ( niet door het heropenen van een 
bestaande wond) moet worden beoordeeld door de MR en SRs of het een straf onder 
c1 (verboden handeling) of e1 (zwaar Verboden Handeling) is in de gegeven situatie. 
Technieken ( rechte technieken uitgezonderd) naar het hoofd waarbij nauwelijks 
contact of zijn 10 cm van het hoofd zijn geldige scores. Contact op het lichaam 
behoort “skin-touch” contact te zijn. Anders kan het worden aangemerkt als hard 
contact. 
Overige criteria voor c1 waarbij het lijk dat het hard contact betreft, ontstaan als de 
tegenstander in de techniek stappen. In dit geval was er geen intentie van de 
aanvaller om hard contact te maken. Hiervoor mag een straf van Mubobe aan te 
tegenstander worden gegeven, als er een aanwijzing is van roekeloos gedrag. 

De straf wordt gegeven na de staande buigingen, voordat de wedstrijd begint 
door “Hajime”. 

Een werptechniek in combinatie met een klem of verwurging is niet toegestaan. Kote-
Geashi is uitgezonderd, deze geldt als neerhaaltechniek. 
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g. De tweede keer een deelnemer verliest door “Hansoku-make” in een toernooi, 
wordt de deelnemer uitgesloten voor de rest van het toernooi. 

h. Als beide deelnemers gestraft worden met “Hansoku-make”, moet de wedstrijd 
worden herhaald. 

 

Artikel 15. Beslissing van de wedstrijd 
a. Een deelnemer kan de wedstrijd winnen voor het aflopen van de wedstrijdtijd, 

als de deelnemer tenminste één ippon in elk van de drie fasen behaald. Dit 
wordt een Full-Ippon genoemd. In dit geval krijgt de verliezende deelnemer 0 
punten en de winnaar krijgt 50 punten of de score die reeds is behaald, als 
deze hoger is dan 50 punten. 

b. Nadat de wedstrijdtijd is verstreken wint de deelnemer die de meeste punten 
heeft. 

c. Als beide deelnemers een gelijk aantal punten hebben aan het einde van de 
wedstrijd, wint de deelnemer die in de meeste fasen een ippon heeft de 
wedstrijd. 

d. Als de score gelijk is in het aantal punten en het aantal fasen waarin een ippon 
is behaald, wint de deelnemer met de meeste ippons de wedstrijd. 

e. Als de score gelijk is in het aantal punten, het aantal fasen waarin een ippon is 
behaald en het aantal behaalde ippons gelijk is, zal er een extra ronde van 2 
minuten zijn totdat de wedstrijd is beslist. Er is een pauze van 1 minuut tussen 
opvolgende rondes. Deze procedure wordt herhaald. De score, ippons en 
straffen van de voorgaande ronde continueren in de opeenvolgende ronden. 

 
 

Artikel 16. Niet opkomen en terugtrekken 
a. De beslissingen “Fusen-Gachi ( winnaar door “niet opkomen”) wordt gegeven 

door de MR aan de deelnemer wiens tegenstander niet komt opdagen nadat 
hun tegenstander 3 keer is opgeroepen over een periode van minimaal 3 
minuten. De winnaar krijgt 14 punten, de deelnemer die niet is komen opdagen 
0 punten. 

b. De beslissing “Kiken-Gachi” ( winnaar door “terugtrekken”) wordt gegeven door 
de MR aan het deelnemer wiens tegenstander zich terugtrekken tijdens de 
wedstrijd. De winnaar krijgt 14 punten of de score reeds behaald als deze hoger 
is dan 14 en de deelnemer die zich terugtrekt 0 punten. 

  

De deelnemers behouden hun punten en straffen die reeds zijn gegeven. 
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Artikel 17. Blessure, ziekte of ongeval 
a. Als een blessure, ziekte of ongeval zich voordoet heeft de deelnemer(s) het 

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

b. De blessuretijd begint op aankondiging van de MR. 
c. Indien een deelnemer niet instaat is om door te gaan na een blessure, komen 

de Mr en SRs tot een besluit van de onderstaande bepalingen: 
1. Wanneer de oorzaak van de blessure is te verwijten aan de 

geblesseerde deelnemer, de geblesseerde deelnemer verliest de 
wedstrijd met 0 punten en de andere deelnemer krijgt 14 punten of de 
reeds behaalde score als deze hoger is dan 14 punten. 

2. Wanneer de oorzaak van de blessure is te wijten aan de niet 
geblesseerde deelnemer, verliest de niet geblesseerde deelnemer met 
0 punten en de geblesseerde deelnemer krijgt 14 punten of de reeds 
behaalde score als deze hoger is dan 14 punten. 

3. Wanneer het onmogelijk de oorzaak van de blessure te wijten aan een 
van de deelnemers, de geblesseerde deelnemer verliest de wedstrijd 
met 0 punten en de andere deelnemer krijgt 14 punten of de reeds 
behaalde score als deze hoger is dan 14 punten 

d. Wanneer een deelnemer ziek wordt gedurende de wedstrijd en niet mogelijk is 
om door te gaan, wordt “Kiken-Gachi” toegekend aan de andere deelnemer. 
De terugtrekkende deelnemer verliest de wedstrijd met 0 punten. De 
tegenstander krijgt 14 punten of de reeds behaalde score als deze hoger is 
dan 14 punten. 

e. De officiële arts beslist of een geblesseerde deelnemer mag door gaan of niet. 
f. Als een deelnemer bewustzijn verliest of een black-out heeft, moet de 

wedstrijd worden gestopt. De deelnemer zal worden uitgesloten voor de rest 
van het toernooi. 

 

Artikel 18. Teamcompetitie 
Teamcompetitie zijn toegestaan. De regels hetzelfde als voor de individuele 
competitie. 

 

Artikel 19. Reserves in teamcompetitie 
a. Reserves  mogen deelnemers vervangen die geblesseerd of ziek zijn. 
b. De reserves moet in dezelfde gewichtsklasse of een lagere gewichtsklasse 

vallen dan de deelnemer die worden vervangen. 
c. Reserves mogen geen gediskwalificeerde deelnemers vervangen. 
d. Reserves moeten aangekondigd en gewogen worden op dezelfde tijd als de 

gewone deelnemers. 
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III. Slotbepaling 

 

Artikel 20. 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. 

b. De TR heeft geen stemrecht, deze mag uitsluitend adviseren. 
 
 

Artikel 21. 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. Leeftijd- en Gewichtscategorieën 

 
 
Mannen/Jongen 

Senioren 
21+ 

Junioren 
18/19/20 

Aspiranten 
15/16/17 

Kadetten 
12/13/14 

Kadetten 
10/11 

Kadetten 
8/9 

1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x2 min 1x2 min 1x2 min 
-56 kg 
-62 kg 
-69 kg 
-77 kg 
-85 kg 
-94 kg 
+94 kg 

-56 kg 
-62 kg 
-69 kg 
-77 kg 
-85 kg 
-94 kg 
+94 kg 

-46 kg 
-50 kg 
-55 kg 
-60 kg 
-66 kg 
-73 kg 
-81 kg 
+81 kg 

-34 kg 
-37 kg 
-41 kg 
-45 kg 
-50 kg 
-55 kg 
-60 kg 
-66 kg 
+66 kg 

-24 kg 
-27 kg 
-30 kg 
-34 kg 
-38 kg 
-42 kg 
-46 kg 
-50 kg 
+50 kg 

-21 kg 
-24 kg 
-27 kg 
-30 kg 
-34 kg 
-38 kg 
-42 kg 
+42 kg 

 
Het recht om mee te doen: De deelnemers, leden van de JJIF/JBN hebben de leeftijd 
bereikt in het huidige jaar (van 1-1 t/m 31-12) 
 
Vrouwen/Meiden 

Senioren 
21+ 

Junioren 
18/19/20 

Aspiranten 
15/16/17 

Kadetten 
12/13/14 

Kadetten 
10/11 

Kadetten 
8/9 

1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x2 min 1x2 min 1x2 min 
-49 kg 
-55 kg 
-62 kg 
-70 kg 
+70 kg 

 

-49 kg 
-55 kg 
-62 kg 
-70 kg 
+70 kg 

 

-40 kg 
-44 kg 
-48 kg 
-52 kg 
-57 kg 
-63 kg 
-70 kg 
+70 kg 

 

-32 kg 
-36 kg 
-40 kg 
-44 kg 
-48 kg 
-52 kg 
-57 kg 
-63 kg 
+63 kg 

-22 kg 
-25 kg 
-28 kg 
-32 kg 
-36 kg 
-40 kg 
-44 kg 
-48 kg 
+48 kg 

-20 kg 
-22 kg 
-25 kg 
-28 kg 
-32 kg 
-36 kg 
-40 kg 
+40 kg 

 
Het recht om mee te doen: De deelnemers, leden van de JJIF/JBN hebben de leeftijd 
bereikt in het huidige jaar (van 1-1 t/m 31-12) 
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Bijlage 2. Reglementen 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. 

i. Aspiranten (leeftijdscategorie 15/16/17) mogen maximaal één 
leeftijdscategorie hoger worden ingedeeld, dus bij de Junioren. 

j. Junioren (leeftijdscategorie 18/19/20) mogen maximaal één leeftijdscategorie 
hoger worden ingedeeld, dus bij de senioren. 

 

Artikel 22. Algemeen leeftijdscategorieën onder 15 jaar 
a. De regels gelden als aanvulling op de regels voor senioren en junioren. 
b. Wedstrijdduur is 2 minuten. 

 

Artikel 23. Materiaal onder 15 jaar 
a. Mondbescherming is verplicht bij de leeftijdscategorieën onder 15 jaar. 

 

Artikel 24. Punten onder 15 jaar 
a. Als een verwurging of klem technisch correct worden uitgevoerd met de doel 

tot afkloppen, de MR moet de wedstrijd stoppen door aankondiging van 
“Matte”. De deelnemer die de klem of verwurging uitvoer krijgt Ippon, 3 
punten. 

 

Artikel 25. Straffen onder 15 jaar 
c. “Verboden Handelingen” die worden beoordeelt met “Chui” 
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1. Elke atemi(trappen, stoten slagen) dat het hoofd van de tegenstander 
raakt. 

2. Verwurgingen of klemmen in fase 2. 
3. Beenklemmen. (deze zijn wel toegestaan in de reglementen voor 

senioren en junioren). 
 

Artikel 26. Algemeen onder 12 jaar 
a. De regels gelden als aanvulling op de regels voor senioren en junioren en 

cadetten (onder 15 jaar). 
b. Wedstrijdtijd is 2 minuten. 
c. Houdgreep tijd is 10 seconden. 

i. 0-5 seconden = 0 punten 
ii. 6-9 seconden = 1 punt 
iii. 10 seconden = 2 punten 
iv. Aftikken = 3 punten 

 
 

Artikel 27. Straffen onder 12 jaar 
a. ”Verboden Handelingen” die worden beoordeelt met een “Chui” 

2. Alle stoten, slagen ,trappen naar het hoofd. 
3. Alle verwurgingen of klemmen 
4. Om het hoofd pakking zonder daarbij een arm in te sluiten (nek 

ontwringen). 
5. Na een goed uitgevoerd worp op de andere deelnemer vallen. 
6. Uitvoeren van gevaarlijke worpen, zoals offerworpen (uitgezonderd tani-

otoshi), worpen op beide knieën, worpen op een been (zoals haria koshi 
of uchi mata). 
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Bijlage 3. Gebaren scheidsrechters 

 

   
Hajime 

Start de wedstrijd. 
De scheidsrechter staat tussen 
de deelnemers en met beide 

handen verkondigd 
“Hajime”. De stem moet 
duidelijk zijn en autoriteit 

hebben. 

Matte 
Stop de wedstrijd 

De scheidsrechter tilt aan van 
de handen op tot 

schouderhoogte zodat de arm 
ongeveer paralel met de 

tatami is en toont de 
handpalm met de vinger naar 
boven aan de secretariaat. De 

stem moet krachtig zijn en 
autoriteit hebben. 

Ippon  
De scheidsrechter tilt de 

rechter- of linkerarm 
(afhankelijk of de score voor 
de rode of blauwe deelnemer 
is) hoog boven het hoofd met 
de palm naar voren gericht. 

   
Ippon 3 Punten  

De scheidsrechter tilt de 
rechter- of linkerarm 

(afhankelijk of de score voor 
de rode of blauwe deelnemer 
is) hoog boven het hoofd met 

drie vingers duidelijk 
zichtbaar (de palm naar voren 

gericht). 

Waza-ari  
Een punt. 

De scheidsrechter tilt de 
rechter- of linkerarm tot 

schouderhoogte (afhankelijk 
of de score voor de rode of 

blauwe deelnemer is), met de 
palm naar beneden. Het 
signaal moet duidelijk 
zichtbaar zijn voor het 

secretariaat. 

Annuleren  
Herstellen van beslissing. 

De scheidsrechter zwaait een 
paar keer met een rechte hand 
boven het hoofd, na het tonen 

van een beslissing, welke 
herstelt moet worden. 

Het signaal moet duidelijk 
zichtbaar zijn voor de TR. 
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Passiviteit  

Tonen van passiviteit 
De scheidsrechter draait 

beide onderarmen voor het 
lichaam om elkaar. 

Ongecontroleerde techniek  
De scheidsrechter til de 

linker- of rechterhand met 
een gebogen arm voor het 

lichaam (beschrijving van de 
actie moet op dit signaal 

volgen voordat de straf wordt 
gegeven). 

Mubobe  
Verwarde of zelfbeschadigde 

actie: 
De scheidsrechter gestrekt de 

armen met de vuisten een 
paar kaar horizontaal voor het 
lichaam. Nadat het signaal is 

gegeven kondigt de MR 
“mubobe” duidelijk aan. 

   
Rechte stoot naar het hoofd  
De scheidsrechter beweegt de 

vuist naar het hoofd. 

Hard Contact  
De scheidsrechter 

demonstreert een stoot met 
de vuist in de palm. 

Grip en Stoot 
De scheidsrechter 

demonstreert met een had een 
pakking van de gi en met de 

ander hand een stoot. 

   
Buiten de gevechtsruimte  
(Zijscheidsrechter signaal) 

De zijscheidsrechter toont de 
situatie aan de 

matscheidsrechter, zo dat de 
MR daarop kan handelen. 

Naar buiten duwen  
De scheidsrechter 

demonstreert met beide 
handen de duw vanuit de 
gevechtsruimte naar de 

veiligheidsruimte. 

Buiten de wedstrijdruimte 
werpen  

De scheidsrechter toon met 
de linker- of rechterhand 
(afhankelijk wie de actie 

uitvoerde rood of blauw) de 
beweging van de 

gevechtsruimte buiten de 
veiligheidsruimte. 
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Onnodige Opmerkingen  

De scheidsrechter plaats de 
wijsvinger gestrekt met 

gesloten vuist voor de mond. 

Osae-komi  
De scheidsrechter richt de 
linker of rechterhandpalm 

naar de deelnemers en 
kondigt met duidelijke stem 
“Osae-komi” aan. De hand 
moet gericht blijven zolang 
voor de Osae-komi tijd nog 

loopt. 

Toketa  
De scheidsrechter zwaait met 
de linker of rechterhand (die 

in osae-komi positie was) 
boven de deelnemers een 

paar keer en kondigt 
“Tokate” aan met duidelijke 
stem. De palm is verticaal. 
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Gelijktijdige Handeling  

(Aiuchi) 
De scheidsrechter buigt beide 

armen horizontaal voor het 
lichaam, waarbij de vuisten 

elkaar raken. 

Straffen  
(Shido, Chui, Hansoku-

make) 
De scheidsrechter wijst naar 
de deelnemer de overtreding 

heeft gemaakt met de 
wijsvinger en kondigt de 

betreffende straf aan. 

“Niet gezien” – signaal  
De scheidsrechterhoud de 
handpalmen voor de ogen 

voor een korte tijd. 

   
Full Ippon  

(Tafel scheidsrechter signaal) 
De tafelscheidsrechter toont 

de MR het signaal en de 
kleur van de winnaar. 

Verboden handeling  
Techniek die worden bestraft 

met Shido (klemmen op  
vinger tenen, gekruisde 

benen, stoten en trappen) 
De scheidsrechter maakt een 
salg met open hand naar de 

onderarm. 

Niet Luisteren naar MR  
De scheidsrechter wijst naar 

de beide oren met de 
wijsvingers vanuit een vuist. 

 
 

 
Sonomama 

(Bevriezen aankondigen) 
De MR tikt krachtig (een 

aanraking is meestal genoeg) 
met beide handen op de 

ruggen van beide deelnemers, 
terwijl in gevecht en kondigt 
duidelijk met krachtige stem 

“Sonomama” aan. 

Yoshi 
(Doorgaan aankondigen) 
Nadat het doel voor de 

tijdelijk stop is gerealiseerd, 
de MR tikt opnieuw met 

beide handen op de ruggen 
van de deelnemers en kondigt 

met duidelijk en krachtige 
stem “Yoshi”  aan. 

Pauze 
(In geval van hikiwake voor 

een extra ronde) 
De scheidsrechter toont een 
‘OK’signaal met de duim 

recht omhoog naar het 
secretariaat en daarna stuurt 

de deelnemers uit de 
gevechtsruimte voor de 

pauze. 
 


