
WIJZIGINGEN VAN JIU-JITSU (NE-WAZA) REGELS 

• In werking tredend: 1.1.2019 

1. Grammaticale beoordeling en sommige termen en definities veranderen voor een beter en ondubbelzinnig begrip 

2. Nieuw gebaar wanneer een atleet de mouwen van de tegenstander of de broekspijpen grijpt met een of meer 

vingers in het kledingstuk. (Je maakt de beweging met jouw scheidsrechters band) 

3. In elke positie vanuit de guard, waar de atleten gedurende 3 seconden gaan staan, wordt het gevecht als een 

staande strijd beschouwd. (neutrale positie) 

4. Als tijdens het aanvallen vanuit de bovenste positie, zoals bijvoorbeeld een arm-bar, de atleet op zijn rug belandt 

en zijn benen niet gebruikt om te voorkomen dat de tegenstander de zijcontrole bereikt, worden er geen punten of 

voordelen toegekend voor de guardpass.  

5. Wanneer een atleet een takedown of een reeks takedowns toepast en de tegenstander weer opstaat voordat 

stabilisatie op de grond wordt bereikt, wordt het voordeel alleen toegekend als er geen mogelijkheid meer is om de 

takedown/worp af te ronden 

6. Wanneer de atleet die de guard passeert de tegenstander toestaat zichzelf terug te rollen in handen/knieën-

positie dan toch nog de rug controleert met ten minste één knie op de grond, zonder haken te hoeven plaatsen: 

ADVANTAGE 

7. Bij het passeren van de guard(of van pull-guard) bereikt de atleet halfguard zonder in een beweging door te gaan 

naar guardpass: ADVANTAGE 

8. Wanneer de atleet de tegenstander met een sweep uit balans brengt en de bovenste positie bereikt, maar de 

positie gedurende 3 seconden niet kan stabiliseren: ADVANTAGE 

9. De atleet die een sweep-beweging initieert, maar opzettelijk de toppositie opgeeft om een verdedigende positie 

te behouden, krijgt geen advantage voor de sweep 

10. Er wordt geen voordeel toegekend wanneer een atleet die een one-leg takedown probeert, het been van de 

tegenstander vastpakt en de tegenstander buiten het gevechtsgebied sleept, waarbij de scheidsrechter wordt 

gedwongen het gevecht te onderbreken. 

11. (NIEUWE TEKST VOEG 20 SEC TOE VOOR PANTS AANPASSEN) Wanneer een atleet meer dan 20 seconden nodig 

heeft om zijn (zijn / haar) uniform opnieuw af te stellen, zullen deze op een opeenvolgende manier worden gestraft 

(20 seconden voor Gi-top en -riem en 20 seconden voor het binden van het trekkoord van de broek, indien nodig). 

12. Wanneer een atleet wordt aangevallen met een submissionhold en een dusdanige fout begaat dat de 

scheidsrechter verplicht wordt om de wedstrijd te onderbreken: SEVERE FOLD = DQ 

13. Stalling 10 seconden 

14. Verplicht veiligheidsgebied van 1 m 

15. Aanhangsel aan het einde van het Regelsboek met uniforme vereisten, gewichtsverdeling en gewicht-in regels 

16. Golden Score in het geval van gelijkspel in de finale. 


