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1 ORGANISERENDE CLUB  

Club Ippon Zwijndrecht vzw   

Verantwoordelijke Paelinck Johny  

Adres zetel Walstraat 19, Zwijndrecht  

Website www.ippon.be  

E-mail ju-jitsu@ippon.be   

2 ONDERSTEUNENDE FEDERATIE  

Benaming Vlaamse Ju-Jitsu federatie vzw (V.J.J.F. vzw)  

Adres Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne  

Tel 03/281 16 22  

Website www.vjjf.be  

 

Voor info betreffende de inschrijvingen 

Mail woc@vjjf.be  

Telefonisch 0486/66.82.69  

3 LOCATIE 

Sporthal ‘Den Draver’ 

Fortlaan 10 

2070 Zwijndrecht 

4 DEELNEMINGSRECHT EN CATEGORIEËN  

Op het Antwerpens Open Kampioenschap zullen volgende wedstrijdvormen doorgaan: 

Ju-Jitsu Fighting  U10 - masters 

Ju-Jitsu Duo Classic  U10 - masters 

Groundfight  U8 -  U14 

 

Alle atleten moeten zich laten registreren en wegen1. De weging is ook verplicht voor de 

deelnemers in de plus-categorieën.  

 

Atleten moeten zich aanmelden bij registratie en weging met  

▪ Identiteitskaart 

▪ Geldige medische keuring 

▪ Een verzekering hebben voor sportongevallen. 

 

Deelname in meerdere disciplines is mogelijk indien voor alle disciplines een geldige 

 
1 Dit geldt enkel voor de disciplines met gewichtscategorieën. Bij duo is enkel het registreren verplicht. 

http://www.vjjf.be/
mailto:woc@vjjf.be
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inschrijving en betaling gebeurt voor de deadline, 2 maart 2022. 

De inschrijvingen verlopen digitaal via SPORTDATA. Bij deze inschrijving zijn de volgende 

gegevens verplicht: 

 Voor- en achternaam, Geboortedatum, Geslacht 

 Adres en telefoonnummer van de deelnemer 

 De categorie waarin er deelgenomen wordt 

 Voor fighting en groundfight: het exacte gewicht  

(dus niet enkel de gewichtscategorie) 

 

Er kan ook ingeschreven worden voor meerdere categorieën binnen dezelfde discipline. 

Er mag echter per discipline max. in 2 categorieën deelgenomen worden. Voor meer details 

zie de organisatie regels. 

 

Leeftijdscategorieën 

Catégories d'âge F
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Duiveltjes U8 (2016 – 2015)    X 

Pré-miniemen U10 (2014 – 2013)  X X X 

Miniemen U12 (2012 – 2011)  X X X 

Kadetten I U14 (2010 – 2009)  X X X 

Kadetten II U16 (2008 – 2007)  X X  

Beloften U18 (2006 – 2005)  X X  

Junioren U21 (2002 – 2003 – 2004)  X X  

Adults U21+ (<=2004)  X X  

Masters M ( <=1987)  X X  

5 WEGING  

De weging gebeurt de dag voor de wedstrijd tussen 19u – 22u. Een uur voor de aanvang van 

de wedstrijddag is er ook een weging voorzien. Deze weging is voor personen die niet de dag 

op voorhand er geraken. Deze weging voor aanvang van de wedstijden, is enkel ter controle 

van het opgegeven gewicht. Indien bij de weging op de wedstrijddag blijkt dat een deelnemer 

in een andere gewichtscategorie valt dan ingeschreven, wordt hij/zij geschrapt. Zich te laat 

melden bij de weging zal ook leiden tot schrapping. 

 

De weging gebeurt op geijkte weegschalen. De weging gebeurt in short tot aan de knieën en  

t-shirt. Er wordt geen gewicht afgetrokken voor deze verplichte kledij.  
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6 PRIJZEN VAN DEELNAME EN TOESCHOUWERS 

Voor inschrijvingen die geregistreerd EN betaald zijn vóór 2 maart 2022 geldt volgende 

tarieven: 

▪ Ju-jitsu Fighting   € 30 per deelnemer 

▪ Groundfight  € 15 per deelnemer 

▪ Duo classic   € 40 per duo 

 

De betalingen moeten gebeuren via SPORTDATA via bankcontact of kredietkaart. Dit kan 

per deelnemer of per club. 

 

De inkom voor toeschouwers bedraagt: (betaling ter plaatse) 

▪ Gratis voor kinderen onder de 12 jaar 

▪ €5 voor 1 dag 

7 JUDOGI EN BESCHERMING 

Alle deelnemers moeten een eigen, witte en propere gi dragen. De vest wordt toegedaan 

door een rode of blauwe gordel. 

Voor Fighting is zachte hand- en beenbeschermers in blauw en rood noodzakelijk. 

 

Gebitsbeschermers zijn verplicht voor deelnemers in de jeugdcategorieën. Echter ook voor 

de andere deelnemers raden we dit sterk aan.  

8 REGELS EN LOTING 

De internationaal geldende reglementen worden gevolgd. Deze zijn te vinden op de website 

van de VJJF vzw (www.vjjf.be). 

 

Tot de donderdag voor het kampioenschap (9 maart) kunnen correcties in de inschrijvingen 

doorgegeven worden via SPORTDATA. Ook een correctie van gewicht kan op deze 

manier doorgegeven worden.  

 

De dag voor het kampioenschap wordt de loting gemaakt door een lid van het WOC en deze 

zijn door de atleten en de clubs te raadplegen via SPORTDATA. 

 

Indien een deelnemer geschrapt wordt, wegens foutieve gegevens of foutief gewicht, wordt 

er geen herloting gedaan behalve in uitzonderlijke gevallen. Zie hiervoor de regels van de 

WOC.  

  

http://www.vjjf.be/
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9 ANTI-DOPING CONTROLE 

Alle deelnemers worden erop gewezen dat er een dopingcontrole mogelijk is. 

Indien de deelnemer toch medicatie moet innemen, ga naar de huisarts om na te gaan of deze 

medicatie al dan niet toegelaten is en of er nood is aan een attest voor een uitzondering 

(Therapeutic Use Exemption).  

Voor verdere info, zie ook: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list   

10 MEDAILLES 

Tijdens de middagpauze en aan het einde van de competitiedag zullen er medaille ceremonies 

plaatsvinden.  

11 VERANTWOORDELIJKHEID  

Noch de organisator van het evenement, nog de V.J.J.F. vzw of zijn afgevaardigden zijn 

verantwoordelijk voor persoonlijke verwondingen, voor schade of verlies van materiaal of 

goederen. 

 

Coaches zijn verantwoordelijk voor de fitheid van de deelnemers zodat deze fysiek in staat 

zijn deel te nemen aan het evenement. 

12 DRESS CODE / CODE VESTIMENTAIRE 

Tijdens de medaille uitreikingen moeten de deelnemers in witte gi op het podium verschijnen.  

 

Coachen is niet toegestaan in gi.   

13 COACHING 

Er is een limiet op het aantal aangemelde coaches. Deze coaches moeten op voorhand gemeld 

worden bij de organisatie via SPORTDATA en moeten geregistreerd worden door de 

clubverantwoordelijke.  

 

1 coach gratis per 5 ingeschreven atleten. 

14 VOORLOPIGE PLANNING 

Een gedetailleerdere planning wordt opgemaakt na afronding van de inschrijvingen.  

 

 

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list

