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I. ALGEMEENHEDEN. 
 

Artikel 01: Toepassingsgebied 

 

a) Deze regels zijn van toepassing op alle nationale erkende tornooien en kampioenschappen. 

b) Alle verwijzingen in dit document naar ‘hij’ moeten ook als ‘hij of zij’ gelezen worden. 

c) De regels hebben het doel de kampioenschappen vlotter te laten verlopen.  

 

II. VERLOOP WEDSTRIJDEN. 
 

Artikel 02: Inschrijvingen 

 

a) Inschrijvingen verlopen nog enkel digitaal. De clubs ontvangen een Excelbestand dat ze digitaal ingevuld 

terugsturen. De inschrijvingen worden verstuurd naar woc@vjjf.be 

 Geschreven inschrijvingen of gescande inschrijvingen worden niet meer aanvaard. 

b) De uiterste inschrijvingsdatum is 10 dagen voor de start van het kampioenschap. Alle inschrijvingen die later 

binnenkomen worden niet aanvaard. 

c) Een inschrijving is geldig als 

i. voor alle deelnemers volgende gegevens vermeld zijn: 

▪ Familienaam en voornaam 

▪ Geboortedatum 

▪ Geslacht 

▪ Categorie 

▪ Contactnummer en volledige adres (dat kan niet hetzelfde zijn voor elke deelnemer) 

ii. het inschrijvingsgeld betaald wordt bij inschrijving. Dat wordt gestort op het rekeningnummer van 

VJJF WOC.  

d) De uiteindelijke deelnemerslijst wordt verstuurd naar de deelnemende clubs. Aanpassingen en/of 

opmerkingen kunnen doorgegeven worden tot de donderdag voor het kampioenschap.  

 

Artikel 03: Deelnemen in categorieën 
 

a) Een deelnemer kan op één kampioenschap deelnemen in verschillende disciplines.  

b) Binnen deze disciplines kan de deelnemer 

i. Zich maximaal inschrijven in 2 categorieën. Dit moet meegedeeld worden 10 dagen voor het 

kampioenschap. 

ii. Bij het inschrijven in een andere categorie dan de eigen categorie moeten de volgende regels in acht 

genomen worden: 

▪ Vrouwen kunnen zich inschrijven bij mannen (maar niet omgekeerd). Dit is enkel mogelijk in 

de jeugdcategorieën en is niet meer mogelijk boven de leeftijd van 15 jaar 

▪ Men kan inschrijven in een hogere leeftijdscategorie. Deze kan maximaal 1 hoger liggen dan 

de eigen categorie. 

▪ Men kan inschrijven in een hogere gewichtsklasse. Deze kan maximaal 1 hoger liggen dan de 

eigen categorie. 

▪ De combinatie van de twee vorige is niet toegestaan. 

 Een miniem kan zich inschrijven bij kadetten maar niet bij beloften. 

 Een senior met een gewicht van 68kg kan zich inschrijven in -77kg maar niet bij de -85kg.  
 

c) Bij het Belgisch kampioenschap kan er per discipline slechts in 1 categorie deelgenomen worden. Deze 

categorie kan niet gekozen worden. Dit is de daadwerkelijk categorie waar de atleet zich in bevindt.  

Uitzondering: Een atleet die door leeftijd als master wordt ingedeeld, kan zich inschrijven bij de 

senioren. Dubbele deelname bij de masters kan bijgevolg niet. 
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d) Bij de planning kan er niet altijd rekening gehouden worden met deelname in meerdere categorieën. 

e) In het Fighting-System zullen geen open categorieën georganiseerd worden. (nieuw sinds 14/12/2016) 

Noot 

Bij het Duo-System gaat het om het koppel dat zich inschrijft in een categorie en niet om het individu. Hierdoor 

kan een atleet in drie duocategorieën deelnemen.  

De leeftijdscategorie van een duokoppel wordt bepaald door het oudste lid van het koppel. Uitzondering wanneer 

de oudste atleet master is en zijn partner senior. Hierdoor zal het koppel deelnemen bij de senioren. 

 

  

Artikel 04: Weging 

 

a) De weging vindt plaats op geijkte weegschalen. Zo kunnen discussies over de weegschaal vermeden worden.  

b) Iedereen meldt zich aan voor de weging met vertoon van identiteitskaart of paspoort en budopas. Ook 

deelnemers van de pluscategorieën evenals de duo’s.  

c) De weging gebeurt in een short die knieën bedekt en met een niet-transparant T-shirt.  

 Er wordt geen gewicht afgetrokken voor de verplicht te dragen kledij. 

d) Elke deelnemer heeft recht op twee wegingen. Mocht hij bij de tweede weging nog niet het gewenste gewicht 

hebben, wordt de deelnemer geschrapt. 

▪ De deelnemers in de categorieën zonder vaste gewichtsklassen (U8, U10, U12, U15), kunnen toch 

deelnemen in een gecorrigeerde gewichtscategorie maar enkel op voorwaarde dat er ter plaatse opnieuw 

betaald wordt voor deze deelname (en zonder recuperatie van het inschrijvingsgeld van de categorie 

waar ze dus niet meer in kunnen deelnemen).  

e) De uren van de weging zijn op voorhand gekend. Het niet tijdig opdagen voor de weging zal leiden tot 

schrapping. 

f) Bij de weging wordt ook gekeken of de leeftijd van de deelnemer correct is, of hij in bezit is van een 

medische keuring en of hij een geldig verzekering heeft. 

g) De weging wordt begeleid door een scheidsrechter. 

 

Artikel 05: Schrappen deelnemer 

 

a) De inschrijving van een deelnemer kan geweigerd worden voor volgende redenen (niet-limitatieve lijst): 

▪ Inschrijving gebeurde niet tijdig 

▪ Inschrijving niet correct (aanpassingen kunnen doorgegeven worden tot 2 dagen voor de wedstrijd) 

▪ De inschrijving gebeurde niet zoals vermeld in artikel 2 

▪ … 

b) Tijdens het kampioenschap kan een deelnemer geschrapt worden om volgende redenen (niet-limitatieve lijst): 

▪ De deelnemer is in de verkeerde categorie ingeschreven 

▪ De deelnemer is niet tijdig komen opdagen op de weging 

▪ De deelnemer heeft niet het correcte gewicht 

▪ … 

 

Artikel 06: Terugbetalingen 

 

a) Inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden voor een deelnemer in de volgende gevallen: 

▪ De atleet is gekwetst en kan hierdoor niet deelnemen. Een attest van de dokter is noodzakelijk. 

▪ De atleet moet onverwachts werken. Een attest van de werkgever is noodzakelijk. 

▪ De atleet trekt zich terug uit de wedstrijd omdat er geen tegenstand is. Hiermee wordt bedoeld dat de 

atleet als enige in zijn categorie is. De organisatie zal een samenvoeging voorstellen indien mogelijk. 

Deze samenvoeging zal voor aanvang rondgestuurd worden. Om van terugbetaling te genieten, moet 

men voor aanvang van het kampioenschap uitschrijven. 

▪ Wanneer door herloting een samenvoeging moet gebeuren op de wedstrijddag zelf, kan een benadeelde 

atleet zich terugtrekken voor aanvang van de wedstrijd.  
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Met ‘benadeelde atleet’ bedoelen we een persoon die in -62kg ingedeeld wordt bij -69kg. Niet de atleet 

die in de categorie -69kg extra deelnemers krijgt uit de -62kg. 

b) Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald in geval van (niet-limitatieve lijst): 

▪ Niet opdagen op het kampioenschap. 

▪ Geschrapte deelnemer door foutieve inschrijving (verkeerde categorie, fout gewicht, …) 

▪ … 

c) Terugbetalingen gebeuren via overschrijving na het kampioenschap via schriftelijk verzoek. Dit verzoek moet 

ten laatste 1 week na het kampioenschap aan het WOC gesteld worden via mail (woc@vjjf.be). 

 

Artikel 07: Loting van de categorieën 

 

a) Het aantal deelnemers in de categorie is bepalend voor de structuur. Dit zal leiden tot een best van drie, poule, 

gecombineerde poule of boom.  

 Info over de verschillende structuren is terug te vinden in het document wedstrijdsystemen. 

b) De dag voor de wedstrijd worden de categorieën geloot door iemand van de WOC. Deze worden dezelfde 

avond nog verspreid onder de ingeschreven clubs. 

Wanneer een deelnemer wegvalt, om welke reden dan ook, wordt deze geschrapt uit de reeds gelote structuur. 

Een herloting vindt enkel plaats om volgende reden: 

▪ Bij een best van drie wordt gekeken of de overige atleet nog kan bijgevoegd worden in een andere 

categorie. 

▪ Bij een gecombineerde poule wanneer iemand wegvalt in de kleine poule van 3. 

▪ Bij een boom waar niet meer dan 7 deelnemers overschieten. 

▪ In alle andere gevallen waarvan de WOC denkt dat dit het best is voor de atleten. 

c) Twee categorieën kunnen samengevoegd worden: hiervoor is geen expliciete toestemming van de coach 

nodig. Bij het samenvoegen wordt rekening gehouden met de atleet zodat hij: 

▪ maximaal 1 leeftijdscategorie stijgt bij de dichtst aansluitende gewichtscategorie. 

▪ maximaal 1 gewichtscategorie stijgt binnen zijn eigen leeftijdscategorie. 

Let op: vrouwelijke deelnemers toevoegen in een mannelijke categorie kan enkel in jeugdreeksen. 

d) Er worden medailles uitgereikt binnen de gespeelde categorieën. In categorieën die door samenvoegingen niet 

plaatsvonden, worden geen medailles uitgereikt. 

 

 

II. SLOTBEMERKINGEN. 
 
Artikel 7: Situaties die niet in de regels zijn beschreven. 

 

a) In elke situatie die niet door deze regels wordt gedekt, zal door de WOC in overleg met de hoofdscheidsrechter 

een beslissing worden genomen. 

b) Uitzonderingen die nodig zijn voor een goed verloop van het kampioenschap kunnen enkel door de WOC 

gebeuren. Een uitzondering zal enkel plaatsvinden in uitzonderlijke gevallen.  

  

Artikel 8: Geldigheid. 

 

Deze regels werden bekrachtigd door de wedstrijdorganisatiecommissie van de VJJF op 13 december 2017 en 

treden in werking op 01 januari 2018. Ze vervangen alle bestaande regels. 


