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Artikel 01: Toepassingsgebied. 
 

a)   Deze regels zijn van toepassing op alle door de JBN erkende Budo-toernooien en kampioenschappen.  
b)   Alle verwijzingen in dit document naar ‘hij’ moeten als ‘hij of zij’ gelezen worden. 
c)   Voor lokale toernooien is elke club vrij om de reglementen aan te passen. 

 
 
Artikel 02: Wedstrijdkleding en persoonlijke verplichtingen. 

 
a)   De deelnemers moeten een witte Gi van goede kwaliteit dragen die schoon en in orde dient te zijn. Ze dragen 

tevens een rode of blauwe band.  
b)   Het jasje moet lang genoeg zijn om de heupen te bedekken en moet door een band om de taille vastgeknoopt 

zijn. 
c)   De mouwen van de jas moeten wijd genoeg zijn om vast te pakken en lang genoeg zijn om meer dan de helft 

van de onderarmen te bedekken zonder dat ze over het polsgewricht komen. De mouwen mogen niet opgerold 
worden. 

d)   De pijpen van de broek moeten wijd zijn en lang genoeg om meer dan de helft van het onderbeen te 
bedekken. De broekspijpen mogen niet opgerold worden. 

e)   De band wordt geknoopt met een platte knoop, strak genoeg om te voorkomen dat de jas los gaat hangen en 
moet lang genoeg zijn om tweemaal om het lichaam te kunnen, zodat er nog 15 cm. aan iedere kant van de 
knoop overblijft. 

f)   Vrouwelijke deelnemers zijn verplicht om een wit T-shirt onder het jasje te dragen. Mannelijke 
deelnemers is het niet toegestaan om iets onder het jasje te dragen. 

g)   De deelnemers moeten kortgeknipte vinger- en teennagels hebben. 
h)   Het is de deelnemers niet toegestaan om iets te dragen wat de tegenstander kan verwonden of in gevaar 

brengen.  
i)    Het dragen van een bril is niet toegestaan. Contactlenzen mogen op eigen risico gedragen worden. 
j)    Lang haar moet met een zachte haarband samengebonden worden. 

 
Noot: 
Indien een deelnemer zich niet aan die regels houdt, mag hij de wedstrijd niet aanvangen. Hij krijgt echter 
wel de mogelijkheid om binnen de 2 minuten het (de) foute item(s) in orde te brengen. 

 

 
 

Artikel 03: Wedstrijdruimte. 
 

a) Elke wedstrijdruimte meet 10 m x 10 m (of 12 m x 12 m) en moet bedekt zijn d.m.v. tatami’s in aanvaardbare 
              kleuren (meestal geel en blauw). 

b) De wedstrijdruimte moet verdeeld worden in twee zones.
c) De gevechtsruimte meet 6 m x 6 m (of 8 m x 8 m). 
d) Het gebied buiten de gevechtsruimte wordt de veiligheidszone 

genoemd en is ten minste 2 m breed. 
e) Waar twee of meer wedstrijdruimten aan elkaar grenzen, is een 

gemeenschappelijke veiligheidszone alleen toegestaan 
indien de gemeenschappelijk veiligheidszone 
minimaal 3 m is. 
Noot: 
De afstand tussen het secretariaat en de wedstrijdruimte moet 
ten minste 2 m zijn. 
De afstand tussen het publiek en de wedstrijdruimte moet ten 
minste 3 m zijn. 

Totaal = Wedstrijdruimte 
 

 
Veiligheidszone 

 
 
 

Gevechtsruimte
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Artikel 04: Coaches. 

 
a)   De deelnemers mogen slechts door één coach geassisteerd worden. Deze neemt tijdens de wedstrijd plaats op 

de daarvoor bestemde stoel, aan de rand van de wedstrijdruimte.  
b)   Bij wangedrag naar de deelnemers, de scheidsrechters, het publiek of wie dan ook, kan de matscheidsrechter 

beslissen de coach te (laten) verwijderen voor deze wedstrijd. 
c)   Als het wangedrag niet stopt, kan de matscheidsrechter dit doen voor het hele toernooi. 

 
 
Artikel 05: Algemeenheden. 

 
a) In het Groundfight vechten twee deelnemers op een sportieve manier tegen elkaar. 

b) Groundfight is gericht op de jeugd en de beginnende budoka van de JBN. (Jujitsu, Judo en Aikido) 

c) Alle handelingen van de deelnemers horen gericht te zijn op het vroegtijdig beëindigen van de 

wedstrijd. 
d) Het Groundfight bevat grondtechnieken, houdgrepen, klemmen en verwurgingen. 
e) Alle verwurgingen zijn toegestaan uitgezonderd verwurgingen met de hand / vingers. 
f) Alle klemmen zijn verboden met uitzondering van gestrekte en gebogen armklemmen. 
g) De wedstrijdtijd bedraagt 1 ronde van 3 minuten. De matscheidsrechter na raadpleging van de 

tafelscheidsrechter bepaalt of de laatste handeling binnen die drie minuten plaatsvond. 
h) Wedstrijdduur voor de klassen tot en met  -12 is 2 minuten.  
i) Wanneer eenzelfde deelnemer meerdere wedstrijden onmiddellijk na elkaar moet betwisten, heeft hij recht op 

één wedstrijdtijd rust tussen die wedstrijden. 
 

 
Artikel 06: Materieel. 

 
a) De deelnemer zorgt voor rode en blauwe banden. 
b) De organisatie zorgt voor scoretafels, scoreborden, lijsten en administratieve papieren, plaats en tafels 

voor de scheidsrechters en de technische commissie. 
c) Het dragen van kruisbeschermer en/of borstbeschermer is niet toegestaan. 

 

 

Artikel 07: Gewichts-, (gradatie-) en leeftijdsklassen. 
 

De volgende leeftijdsklassen zijn van toepassing voor de jeugdcategorieën op nationale Budo-toernooien die 

gehouden worden onder het toezicht van de JBN. 

Klasse Beschrijving Poule-indeling  

-8jr alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 7 jaar 
op 31 december van het lopende jaar en die 

minstens 6 jaar worden in het lopende jaar 

Pouleverdeling van maximaal 4 deelnemers 
met maximaal 3kg gewichtsverschil 

-10jr alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 9 jaar 
op 31 december van het lopende jaar 

Pouleverdeling van maximaal 4 deelnemers 
met maximaal 3kg gewichtsverschil 

-12jr alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 11 jaar 

op 31 december van het lopende jaar 

Pouleverdeling van maximaal 4 deelnemers 

met maximaal 3kg gewichtsverschil 

-15jr alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 14 jaar op 
31 december van het lopende jaar 

Pouleverdeling van maximaal 5 deelnemers met 
maximaal 4kg gewichtsverschil 

 

 

Algemeen: 

 Uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden met toestemming van de coaches en deelnemers 

 t/m -12jaar zijn gemengde categorieën (jongens en meisjes in dezelfde categorie) toegestaan 

 De weging gebeurt in ondergoed en T-shirt 

Gradatie van deelnemers 

 Het is aan de organisator van het toernooi om een maximale bandkleur aan de klassen toe te voegen. Dit 

om de veiligheid van de beginnende deelnemers te waarborgen. 
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Artikel 08: Scheidsrechters. 

 
a) De matscheidsrechter (MS) die zich in de wedstrijdruimte bevindt, leidt de wedstrijd. 

 Punten worden aangegeven d.m.v. met gebogen arm met de goede kleur de vingers op te steken. 

 Ippon (6 pnt) d.m.v. gestrekt de goede kleur arm recht omhoog, handpalm naar voren. 

 Voordeel wordt aangegeven d.m.v. de goede kleur arm horizontaal te houden. 
b) De tafelscheidsrechter (TS) is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij schrijft de punten op en zet deze op 

het (digitale) scorebord. Hij informeert tevens de MS over het verloop van de wedstrijdtijd, de Osaekomi-tijd 
en de blessuretijd. Tevens kan de TS wanneer hem dat door de MS wordt gevraagd zijn advies uitbrengen. 

c) Voor de klassen t/m de -12jr kunnen opgeleide clubscheidsrechters ingezet worden van +16jr met minimaal 
de blauwe band judo of jujitsu 

d) Voor de klassen -15jr en ouder kunnen opgeleide clubscheidsrechters ingezet worden van +17jr met minimaal 
de bruine band Judo of Jujitsu 
 

 
Artikel 09: Secretariaat. 

 
a)   Het secretariaat bevindt zich recht over de MS bij het begin van de wedstrijd. 
b)   Het secretariaat wordt gedaan door de tafelscheidsrechter, deze kan eventueel worden bijgestaan door een 

tijdopnemer. 
 
            
Artikel 10: Wedstrijdverloop.        vertrekpositie 

 
a)   De deelnemers betreden de mat met een groet.  
b) Vervolgens gaan ze op aangeven van de MS over naar de vertrekpositie:  

 zittend op de linkerknie met de linker onderbenen parallel aan elkaar  
 rechter been achteruit haaks op het linker onderbeen,  voet op de grond 
 rechter hand op de rechter knie en de linker polsen raken elkaar 

c)   Nadat de MS “Hajime” aangekondigd heeft, begint de wedstrijd. 
d)   Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om maximum 3 seconden op beide voeten 

te staan voor een eventuele overgang. ( definitie staan: staan of hurken op 2 
voeten of op handen en voeten met grootste gedeelte van het gewicht op de 
voeten) 

e)   Aan het einde van de wedstrijd kondigt de MS de winnaar aan waarna de deelnemers elkaar groeten en de 
mat verlaten. 

 
 
Artikel 11: Toepassing van “Hajime”, “Matte”, “Sonomamma” en “Yoshi”. 

 
a)   De MS kondigt “Hajime” aan om de wedstrijd te starten of te her-starten na “Matte”. 

b)   De MS kondigt “Matte” aan om de wedstrijd tijdelijk te stoppen in de volgende gevallen: 
1.     Indien beide deelnemers volledig buiten de gevechtsruimte komen 
2.     Indien één of beide deelnemers gewond, ziek of onwel wordt/worden. 
3.     Indien één van de deelnemers niet zelf kan aftikken tijdens een verwurging of klem. 
4.     Zodra de Osaekomi-tijd verstreken is. 
5. In elk ander geval wanneer de MS dit nodig vindt (bvb. het in orde brengen van de Gi of het plegen 

van overleg). 
6.     Wanneer de wedstrijd ten einde is. 

c)  “Sonomamma” wordt aangekondigd als de MS de wedstrijd tijdelijk wil stoppen. Dit geschiedt door beide 
deelnemers gelijktijdig aan te tikken. In dat geval mogen de deelnemers niet meer bewegen. “Sonomamma” 
wordt aangekondigd in volgende gevallen: 

1.     Om één of beide deelnemers een waarschuwing te geven. 
2.     Om één of beide deelnemers een straf te geven. 
3.     In elk ander geval dat de MS dit nodig acht. 

d)   Na “Sonomamma” gaan de deelnemers in exact dezelfde positie verder als op het moment dat de 
scheidsrechter “Sonomamma” aankondigde. Dit geschiedt doordat de MS beide deelnemers aanraakt en 
“Yoshi” aankondigt. 
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Artikel 12: Punten. 
 
Scores moeten aangeduid worden door de mat scheidsrechter. De volgende punten kunnen gegeven worden: 

1. Klemmen en verwurgingen 
a. Een goede inzet naar een klem of verwurging die volledig wordt uitgevoerd zonder aftik-noodzaak 

wordt beloond met 2 punten 
b. Een correcte inzet naar een klem of verwurging die niet volledig wordt uitgevoerd wordt  

beloond met Advantage / Voordeel. 
 

2. Sweep (advantage) 

Het kantelen en keren van de tegenstander naar de rug, gevolgd door controle van het lichaam van 

boven af. (Minimaal 1 seconde) Deze kan voorkomen vanuit de volgende situaties: 

a. Vanaf de buik 
b. Vanaf bok 

c. Vanaf knieën 
d. Vanuit guard 

 

3. Houdgrepen  
           “Osaekomi” kan alleen aangekondigd worden wanneer alle drie onderstaande van toepassing is: 

a. De deelnemer onder controle en op de rug of zijkant op de mat ligt en niet vrij kan bewegen 
b. Als Tori Uke goed onder controle houdt en zelf vrij is om te bewegen.  
c. De benen van Tori vrij zijn. (niet door benen ingevlochten) 

 
            De Osaekomi-tijd is verbroken en wordt gestopt door “Toketa” wanneer: 

a. Een van deze drie onderdelen niet meer aanwezig is 
b. Wanneer beide lichamen zich volledig buiten de gevechtsruimte bevinden  

 
Sankaku Jime moet worden aangezet met één arm tussen de gekruiste benen. 
Sankaku Jime en Juji Gatame gelden als een houdgreep zolang er volledige controle is over Uke’s 

bovenlichaam! 

 
a. Een effectieve controle, aangekondigd als “Osaekomi”, gedurende 15 seconden. (2 punten) 
b. Een effectieve controle, aangekondigd als “Osaekomi”, gedurende 10 sec. (1 punt) 

c. Een effectieve controle, aangekondigd als “Osaekomi”, gedurende minder dan 10 sec. ( Voordeel) 

 
Een effectieve controle die in de drie (twee) minuten wedstrijdtijd wordt ingezet, mag tot het einde van de 

controle worden gemaakt (ook indien dan de daadwerkelijke wedstrijdtijd van drie (twee) minuten tijdens die 

Osaekomi verstrijkt). Als de controle verbroken wordt alvorens de 15 sec. zijn verstreken, kondigt de MS 

“Toketa” aan. 
 

4. De wedstrijd wordt voortijdig gewonnen door de deelnemer die het eerst 4 (of meer) punten 
scoort  

    (Ook wanneer dit komt door combinatie van straf en wedstrijdpunten) 
 

 
 

 

Artikel 13: Straffen. 
 Straffen dienen alleen bij noodzaak gegeven te worden. Indien de Matscheidsrechter door  

vroegtijdig in te grijpen de straf kan voorkomen, kan hij alleen met een waarschuwing volstaan. 
De tweede keer het zelfde vergrijp dient dan ook direct gestraft te worden.  

I. “Passiviteit” wordt bestraft met Passive 

Eén of beide deelnemers doet/doen geen inspanning om punten te scoren. 
1

e
 keer Passive geeft Advantage voor de tegenstander 

2
e
 keer Passive geeft 2 punten voor de tegenstander 

3
e
 keer Passive geeft wederom 2 punten voor de tegenstander. Het gevolg is verlies voor de passieve 

deelnemer(s) met 0 punten en de winnaar krijgt het aantal gescoorde punten. (de verliezer verliest NIET 
met Hansomake) 

Bij de klassen t/m -12 jaar wordt er EERST een keer gewaarschuwd alvorens tot straffen over te gaan 
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De scheidsrechter maakt zonder de wedstrijd te stoppen een rolletje en  wijst de gestrafte aan met de goede kleur arm en 

annonceert “kleur deelnemer, Passief”  

  

 
II. “Verboden handelingen” worden bestraft met “Chui” en de tegenstander krijgt 2 punten. 

Volgende acties worden als “verboden handelingen” beschouwd: 
1. Het opzettelijk buiten de veiligheidszone gaan of duwen. 
2. Een verdere actie uitvoeren nadat er “Matte” of “Sonomamma” werd aangekondigd. 
3. Met gestrekte benen rond de nieren van de tegenstander klemmen (Do Jime). 
4. Wanneer een deelnemer onvoorbereid naar de mat komt en dit een oponthoud van de wedstrijd met 
zich meebrengt.  De straf wordt gegeven voordat de MS de wedstrijd start met “Hajime”. 
5. Wanneer een deelnemer langer dan 3 seconden op beide voeten staat. 

De scheidsrechter bevriest de wedstrijd met Sonomamma wijst de gestrafte aan met de goede kleur arm en annonceert 
“kleur deelnemer, reden van straf, Chui”          Daarna Yoshi 

  6.         Voor de klasse -15 jaar geldt dat wanneer de klem of verwurging (ongecontroleerd) wordt 

doorgetrokken tot het moment dat de tegenstander moet aftikken. 

Wanneer een deelnemer de 2
e
 keer “Chui” krijgt verlies hij de partij met 0 punten en de winnaar krijgt 

het aantal gescoorde punten. (de verliezer verliest NIET met Hansomake) 
 
 
III. “zwaar verboden handelingen” wordt bestraft met “Hansomake”.  De deelnemer verliest de wedstrijd met 4-0 

1. Het opzettelijk een handeling toepassen die de tegenstander kan verwonden. 
2. Het maken van klemmen op de nek of de ruggengraat. 
3. Het daadwerkelijk maken van beenklemmen, enkelklemmen, voetklemmen, polsklemmen en klemmen 
op vingers en tenen. 
4. Het daadwerkelijk een verwurging aanzetten/uitvoeren met de handen / vingers. 
5. Het maken van onnodige opmerkingen, insinuaties en gebaren naar de tegenstander, de scheidsrechters, 
het secretariaat of het publiek. 
6. Handelingen verrichten die de ethiek van de budosporten in het algemeen overschrijden. 
 
Het met opzet maken van handelingen uit de lijst “leeftijd gebonden verboden handelingen” wordt bestraft: 

-8 jaar -10 jaar -12 jaar -15 jaar 

Alle verwurgingen 
Alle klemmen 

HANSOMAKE 
 

Alle verwurgingen 
Alle klemmen 

HANSOMAKE 
 

Alle verwurgingen 
Alle klemmen 

HANSOMAKE 
 

Alle verwurgingen 
Alle klemmen met 

aftiknoodzaak 
CHUI 

(scheidsrechterbeslissing) 
 

Bij de volgende acties waar mogelijk de eerste keer vroegtijdig ingrijpen en 
waarschuwen.       De tweede keer is automatisch straf. 

 Zonder arm ingesloten nek omwringen 
 Sankaku als controle  
 Een tegenstander die op de knieën zit RECHT achteruit trekken / duwen 

waar bij de enkels kunnen klemmen 

Handelingen uit linker 
kolom zijn toegestaan 
indien er geen direct 
gevaar voor de 
tegenstander ontstaat 

 

 Wanneer een deelnemer een zwaar verboden handeling maakt, wordt hij bestraft met “Hansomake”. Hij verliest 
de wedstrijd met 0 punten en de tegenstander krijgt 4 punten.  Tevens wordt hij gediskwalificeerd en van verdere 

deelname aan het toernooi uitgesloten. Hij verliest het recht op erepodium en valt niet in de prijzen. 

 Als beide deelnemers met “Hansomake” bestraft worden, worden beide deelnemers gediskwalificeerd en van 

verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. Zij verliezen het recht op erepodium en vallen niet in de prijzen. 

De scheidsrechter stopt de wedstrijd, wijst de gestrafte aan met de goede kleur arm en annonceert “reden van straf, 

Hansomake” Daarna wijst de scheidsrechter de tegenstander aan als winnaar.     Afgroeten.  
 

 Als een deelnemer onsportief gedrag vertoont na een wedstrijd, kan het scheidsrechters team van de mat 
unaniem beslissen om die deelnemer voor de rest van het toernooi uit te sluiten. De scheidsrechters zullen de 

hoofdscheidsrechter van hun beslissing op de hoogte brengen. Daarna zal de toernooiverantwoordelijke (die 

zich bij deze beslissing moet neerleggen) gevraagd worden om die beslissing officieel aan te kondigen. De 
uitgesloten deelnemer verliest bijgevolg alle reeds gewonnen wedstrijden, inclusief medailles. 
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Artikel 14: Uitslag van de wedstrijd en toernooi. 

 
a) Een deelnemer kan een wedstrijd voor het aflopen van de wedstrijdtijd winnen als hij 4 punten of 

meer scoort. Ook wanneer dit komt door combinatie van straf en wedstrijdpunten. 
b) De deelnemer met het meeste aantal punten aan het einde van de wedstrijd, wint die wedstrijd. 
c) Wanneer de deelnemers aan het einde van de wedstrijd hetzelfde aantal punten hebben gescoord (Hikiwake), 

wint diegene met het meeste voordelen. 
d) Wanneer de wedstrijd in aantal punten ook gelijk eindigt in het gelijk aantal behaalde voordelen, beslist de 

MS met eventueel advies van TS. 
 
De winnaar van het toernooi wordt beslist op volgorde: 

a) Diegene met het grootst aantal winstpartijen 
b) Is dit gelijk, dan diegene met totaal de meeste gescoorde punten 
c) Is dit ook gelijk, dan de onderlinge wedstrijd tussen de twee gelijke deelnemers 
d) Is dit ook gelijk, dan de deelnemer met totaal de meeste advantages 
e) Is dit ook gelijk, dan de deelnemer met totaal de minste scores tegen 
f) Is dit ook gelijk levert dit een gelijke prijs op voor beide deelnemers.  

 

 
Artikel 15: Walk-over en Terugtrekking. 

 
a)   De beslissing “Fushen-Gashi” (winnaar door walk-over) wordt door de MS gegeven aan die deelnemer wiens 

tegenstander wordt afgemeld of niet komt opdagen. De winnaar krijgt 4 punten nadat de tegenstander 3 keer 
werd opgeroepen in ten minste 3 minuten. 

b)   De beslissing “Kiken-Gashi” (winnaar door terugtrekking) wordt door de MS gegeven aan die deelnemer 
wiens tegenstander zich terugtrekt tijdens de wedstrijd. De terugtrekkende deelnemer krijgt 0 punten en de 
winnaar krijgt 4 punten. Bij het behalen van Kiken-Gashi is er een opgave voor het hele toernooi. 

 
 
Artikel 16: Blessure, ziekte of ongeval. 

 
a)   In elk geval dat tijdens de wedstrijd één of beide deelnemers gewond raakt/raken en de wedstrijd wordt 

gestopt, staat de MS een maximum tijd van 2 minuten voor herstel toe. De totale hersteltijd per deelnemer per 

wedstrijd bedraagt maximum 2 minuten. 
b)   De blessuretijd start op bevel van de MS (wanneer de behandeling start). 
c)   Indien één van de deelnemers de wedstrijd niet meer kan voortzetten, moeten de MS de beslissing van winnen 

en verliezen nemen, rekening houdend met volgende gevallen. 
1)   Indien de oorzaak van de blessure is toe te schrijven aan de verwonde deelnemer, verliest de 

verwonde deelnemer de wedstrijd met 0 punten en krijgt de tegenstrever 4 punten. 
2)   Indien de oorzaak van de blessure is toe te schrijven aan de niet-verwonde deelnemer, verliest de niet- 

verwonde deelnemer de wedstrijd met 0 punten en de verwonde deelnemer wint met 4 punten. 
3)   Indien het niet mogelijk is om de blessure aan één van de deelnemers toe te schrijven, wint de niet- 

verwonde deelnemer de wedstrijd met 4 punten. 
d)   Wanneer een deelnemer onwel wordt tijdens de wedstrijd en niet in staat is de wedstrijd voort te zetten, 

verliest hij de wedstrijd met 0 punten en krijgt de winnaar 4 punten. 
e)   Het is de officiële arts (of EHBO verantwoordelijke) die beslist of de geblesseerde deelnemer de wedstrijd 

kan voortzetten of niet. 
g) Wanneer een deelnemer zijn bewustzijn verliest of een black-out heeft, moet de wedstrijd gestopt worden 

en wordt die deelnemer van de rest van het toernooi uitgesloten. 
 
 

Artikel 17: Teamcompetities. 
 

Teamcompetities zijn mogelijk. Hierin gelden dezelfde regels als bij individuele competities. 
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Artikel 18: Reserves in teamcompetities. 
 

a)   Reserves mogen deelnemers die geblesseerd of onwel zijn geworden, vervangen. 
b)   De reserves moeten van dezelfde of een lagere gewichtsklasse zijn dan diegene die zij vervangen. 
c)   Een gediskwalificeerde deelnemer mag niet door een reserve worden vervangen. 
d)   Reserves moeten op hetzelfde moment aangekondigd en gewogen worden als de gewone deelnemers. 

 
 

Artikel 19: Situaties die niet in de bovenstaande regels zijn beschreven. 
 

a) In elke situatie die niet door deze regels wordt gedekt, zal door de MS van de betreffende wedstrijd een 

beslissing worden genomen. 
b) De TS heeft geen beslissingsrecht doch kan in dezen alleen assisteren. 

 
 
Artikel 20: Geldigheid. 

Deze regels treden in werking op 01-01-2016.     Ze vervangen alle bestaande regels. 

 

 
 

 

 

 

Aanvulling voor 15 jaar en ouder 

 

Wanneer er wedstrijden worden gehouden voor startende deelnemers van 15 jaar en ouder die nog niet aan het 
Newaza van de JJIF toe zijn, gelden de volgende aanvullingen 

 

Alle handelingen van de deelnemers horen gericht te zijn op het vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd 

d.m.v. opgave / surrender of het behalen van vier punten.   
 
 

Klemmen en verwurgingen 

a. Verwurgingen en klemmen met aftikken. (6 punten) 
b. Klemmen en verwurgingen met aftik-noodzaak waarbij de deelnemer niet zelf kan aftikken en de MS 

zelf het gevecht moet stoppen door “Matte” aan te kondigen. (6 punten) 
 
 

 

-18jr alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 17 jaar op 

31 december van het lopende jaar 

Pouleverdeling van maximaal 5 deelnemers met 

maximaal 5kg gewichtsverschil 
Bij 6 deelnemers of meer verdeling in poules + 

finale door winnaars poules + 2 keer 3
e
 plaats  

18+ deelnemers, die op 31 december van het lopende 

jaar 18 jaar of ouder zijn 

Pouleverdeling van maximaal 5 deelnemers met 

maximaal 7kg gewichtsverschil 
Bij 6 deelnemers of meer verdeling in poules + 

finale door winnaars poules + 2 keer 3
e
 plaats 
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