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ALGEMEEN
Dit wedstrijdreglement is gebaseerd op het wedstrijdreglement van de International
Judo Federation (IJF), de IJF Referee Rules.
Door de Nationale Scheidsrechter Commissie Judo (N.S.C.J.) zijn geaccordeerde
aanvullingen cursief, vetgedrukt (en in blauw) weergegeven.
In geval van een geschil over de betekenis van een artikel is de Engelse tekst van de
IJF Referee Rules bepalend.

INHOUDSOPGAVE
pagina nr.:
Artikel 1 – Wedstrijdruimte ........................................................................................ 5
Artikel 2 – Uitrusting .................................................................................................. 6
a. Scoreborden .......................................................................................................... 6
b. Tijdklokken ............................................................................................................ 6
c. Vlaggen (tijdwaarnemers) ........................................................................................ 6
d. Tijdsignaal ............................................................................................................. 6
e. Plaats van de scorebordbedieners, wedstrijdschrijvers en tijdwaarnemers ...................... 6
f. Handbediende scoreborden ...................................................................................... 6
g. Elektronische scoreborden ...................................................................................... 7
Artikel 3 – Kleding ...................................................................................................... 8
a. Algemene voorschriften ........................................................................................... 8
b. De jas ................................................................................................................... 9
c. Broek .................................................................................................................. 10
d. Band ................................................................................................................... 10
e. Toegestane merktekens ......................................................................................... 10
f. Rugemblemen ....................................................................................................... 12
Artikel 4 – Hygiëne ................................................................................................... 12
Artikel 5 - Scheidsrechters en officials ..................................................................... 12
Artikel 6 - Positie en functie van de hoofdscheidsrechter ......................................... 13
Artikel 7 - Positie en functie van de videoscheidsrechters ........................................ 14
Artikel 8 – Gebaren .................................................................................................. 15
Overige bepalingen: .............................................................................................. 16
Artikel 9 - Plaatsbepaling (geldige ruimte)............................................................... 16
Belangrijk ............................................................................................................. 16
Artikel 10 – Wedstrijdduur ....................................................................................... 17
Artikel 11 - Onderbreking van de wedstrijd .............................................................. 17
Artikel 12 - Tijdsignaal ............................................................................................. 17
Artikel 13 - ‘Osaekomi’-tijd ...................................................................................... 17
Artikel 14 - Techniek samenvallend met tijdsignaal ................................................. 18
Artikel 15 – Begin van de wedstrijd .......................................................................... 18
Artikel 16 - Overgang in ‘ne-waza’ ........................................................................... 19
Artikel 17 - Toepassing van ‘mate’ ........................................................................... 20
Artikel 18 – ‘Sono-mama’ ......................................................................................... 21
Artikel 19 - Einde van de wedstrijd........................................................................... 21
Artikel 20 – ‘Ippon’ .................................................................................................. 23
Artikel 21 - ‘Waza-ari-awasete-ippon’ ...................................................................... 23
Artikel 22 - ‘Waza-ari’ .............................................................................................. 23
Artikel 23 – ‘Yuko’ .................................................................................................... 24
Artikel 24 - ‘Osaekomi-waza’ .................................................................................... 24
Artikel 25- Verboden Handelingen En Straffen ......................................................... 25
a. ‘Shido’ (lichte overtredingen): ................................................................................ 25
b. ‘Hansoku-make’ (zware overtredingen) ................................................................... 26
Toevoeging Artikel 25 – Verboden handelingen en straffen ......................................... 27
Artikel 26 - Niet opkomen en terugtrekken .............................................................. 29
Artikel 27 - Blessure, ziekte of ongeluk .................................................................... 30
a. Blessure .............................................................................................................. 30
b. Ziekte ................................................................................................................. 30
BondsVademecum hoofdstuk 4.01 - Judo wedstrijdreglement 2014

Pag. 3/44 -|- 1 februari 2015

c. Ongeluk ............................................................................................................... 30
d. Medisch onderzoek ............................................................................................... 30
e. Bloedende wonden ................................................................................................ 30
f. Lichte blessures .................................................................................................... 31
g. Braken ................................................................................................................ 31
Toevoeging Artikel 27 - Blessure, ziekte of ongeval ....................................................... 31
Artikel 28 – situaties die niet onder de regels vallen ................................................ 32
BIJLAGEN ................................................................................................................. 33
Artikel 7 - Positie en functie van de hoekscheidsrechters .................................................. 33
Artikel 8 – Gebaren door de hoekscheidsrechter .............................................................. 34
Artikel 8 – Gebaren door de hoofdscheidsrechter (IJF Referee Rules) ................................. 35
Artikel 15 – Groetprocedure .......................................................................................... 41
a. Aanvangsgroet - Openingsceremonie...................................................................... 41
b. Laatste groet - Sluitingsceremonie ......................................................................... 41
c. Bij het begin van een individuele wedstrijd .............................................................. 41
d. Volgende hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechters ............................................. 41
e. Wisselen van functie tussen hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechter ..................... 42
f. Scheidsrechtersteam verlaat de wedstrijdruimte ....................................................... 42
g. Scheidsrechtersteam aan het einde van de ‘shiai’..................................................... 42
h. Deelnemers betreden en verlaten de wedstrijdruimte ............................................... 42
i. ‘Tachi-rei’ tussen deelnemers ................................................................................. 42
j. Teamwedstrijden .................................................................................................. 43
Samenvatting ......................................................................................................... 43

BondsVademecum hoofdstuk 4.01 - Judo wedstrijdreglement 2014

Pag. 4/44 -|- 1 februari 2015

Artikel 1 – Wedstrijdruimte
Voor de in Nederland vastgestelde afmetingen wordt verwezen naar de
Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 4.03 BondsVademecum).
1. De wedstrijdruimte heeft een minimale afmeting van 14x14 meter en wordt afgedekt door
‘tatami’ of een ander gelijkwaardig aanvaardbaar materiaal.
2. De wedstrijdruimte wordt verdeeld in twee (2) zones. Het binnenste deel wordt de
gevechtsruimte genoemd. Het deel buiten de gevechtsruimte heet de valrand.
3. De gevechtsruimte heeft altijd een minimale afmeting van 8x8 meter en een maximale
afmeting van 10x10 meter.
4. De valrand heeft een minimale breedte van 3 meter rondom de gehele gevechtsruimte.
5. De gevechtsruimte moet een andere en duidelijk contrasterende kleur hebben ten opzichte
van de valrand zodat geen misverstand kan ontstaan over de rand (einde) van de
gevechtsruimte.
InNederland zijn de gangbare kleuren van de gevechtsruimte en valrand geel
i.c.m. blauw, oranje i.c.m. blauw en groen i.c.m. rood.
6. De wedstrijdruimte (totaal van gevechtsruimten en valranden) moet op een veerkrachtige
ondergrond worden aangebracht. Naar keuze kan de wedstrijd op een podium
plaatsvinden. Dit dient van stevig hout te zijn vervaardigd en toch over een zekere
veerkracht te beschikken. De vereiste afmetingen zijn ongeveer 18 x 18 meter met een
maximale hoogte van 1 meter (in het algemeen niet hoger dan 50 centimeter). Bij gebruik
van een podium wordt ten zeerste aanbevolen een valrand toe te passen van minimaal 4
meter breed rondom de gehele wedstrijdruimte.
7. Indien twee of meer aangrenzende gevechtsruimten worden gebruikt, moet de breedte
van de valrand tussen de beide gevechtsruimten minimaal 3 meter zijn, waarbij een
valrand van 4 meter zeer aan te bevelen is. Er dient verder een vrije ruimte van minimaal
50 centimeter rondom de gehele wedstrijdruimte te worden aangehouden. In het
algemeen behoort een minimale afstand van 3 meter, plus de 50 centimeter zoals
hierboven omschreven, aangehouden te worden tussen het publiek en de wedstrijdruimte
(of podium).
8. De ‘tatami’ zijn in het algemeen 1 x 1 meter of, maar minder gangbaar, 1 x 2 meter. De
‘tatami’ zijn van van geperst schuim. Ze moeten stevig aanvoelen aan de voeten, in staat
zijn om schokken te kunnen opvangen tijdens ‘ukemi’ (valbreken) en niet te glad of te ruw
zijn.
9. De matelementen die gezamenlijk de wedstrijdruimte vormen, moeten netjes tegen elkaar
aanliggen zonder ruimten en naden tussen de matelementen. Tevens moet de bovenkant
vlak zijn zonder omhoog uitstekende delen en moeten de matelementen zo worden
vastgelegd of geprepareerd dat ze niet kunnen verschuiven.
10. Behalve het daaromtrent bepaalde in de Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 4.03
BondsVademecum) mogen toernooiorganisatoren binnen Nederland afwijken van de regels
t.a.v. blauwe ‘judogi’, blauwe tape, blauwe vlaggen, blauwe scoreborden enz. In plaats
daarvan mogen zij de deelnemers een witte ‘judogi’ laten dragen. De als eerste
opgeroepen deelnemer draagt dan een witte band over de graduatieband en de als tweede
opgeroepen deelnemer een rode band over de graduatieband. De uitrusting (vlaggen,
tape, scorebord enz.) is dan rood in plaats van blauw.
11. Voor Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, World Masters moet de
gevechtsruimte 10x10 meter bedragen en moet de valrand minimaal 4 meter zijn. Deze
afmetingen worden tevens aanbevolen voor continentale kampioenschappen.
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Artikel 2 – Uitrusting
a. Scoreborden
1. Bij wedstrijden onder auspiciën van de IJF en de EJU, evenals bij Nederlandse
kampioenschappen en nationale bondskampioenschappen moeten twee scoreborden
per wedstrijdruimte zodanig buiten deze ruimte zijn geplaatst, dat zij gemakkelijk door
de scheidsrechters, commissieleden, officials en het publiek kunnen worden
waargenomen. Deze borden dienen de scores op horizontale wijze te laten zien.
2. De borden moeten zodanig zijn vervaardigd dat de straffen die de deelnemers hebben
gekregen direct zichtbaar zijn en zichtbaar blijven (zie voorbeeld onder h.
handbediende scoreborden).
3. Indien elektronische scoreborden worden gebruikt, moeten handbediende scoreborden
aanwezig zijn als reserve. De scoreborden moeten overeenstemmen met de door de
IJF gestelde eisen en indien nodig ter beschikking van de scheidsrechters staan.
b. Tijdklokken
1. Het volgende aantal tijdklokken dient aanwezig te zijn per wedstrijdruimte:
Tijdklok ten behoeve van
Aantal tijdklokken
Wedstrijdduur
1
‘Osaekomi’
2
In reserve
1
2. Indien elektronische tijdklokken bediend worden, dienen gelijktijdig handbediende
tijdklokken gebruikt te worden voor het geval de elektronische tijdklokken uitvallen.
3. De handbediende tijdklokken moeten voor de tijdwaarnemers gemakkelijk bedienbaar
zijn en regelmatig vóór en tijdens de wedstrijden gecontroleerd worden.
c. Vlaggen (tijdwaarnemers)
1. Tijdwaarnemers moeten de volgende vlaggen gebruiken:
Geel - onderbreking van de wedstrijd
Groen - ‘osaekomi’-duur
2. Indien een klok wordt gebruikt die de tijdsduur van de wedstrijd en van de ‘osaekomi’
(houdgreep) aangeeft, is het niet noodzakelijk om de gele en de groene vlag te
gebruiken. Deze vlaggen moeten echter wel als reserve beschikbaar zijn.
In Nederland zijn in plaats van vlaggen, groene en gele bordjes toegestaan.
d. Tijdsignaal
1. Voor het tijdsignaal wordt gebruik gemaakt van een geluidssignaal
2. In Nederland is het toegestaan bij districtswedstrijden en toernooien in plaats
van een geluidssignaal een zogenaamd ‘tijdzakje’ te gebruiken.
e. Plaats van de scorebordbedieners, wedstrijdschrijvers en tijdwaarnemers
De scorebordbedieners, wedstrijdschrijvers en tijdwaarnemers moeten tegenover de
scheidsrechter plaatsnemen.
f. Handbediende scoreborden
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Voorbeeld:
Blauw (rood) heeft een ‘waza-ari’ gescoord en is bestraft met tweemaal (2) een ‘shido’.
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g. Elektronische scoreborden

Voorbeeld
Wit heeft een ‘waza-ari’ gescoord en en is bestraft met tweemaal (2) een ‘shido’.
Blauw heeft een ‘yuko’ gescoord.
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Artikel 3 – Kleding
Bij alle judowedstrijden in Nederland, dus inclusief bondskampioenschappen en
Nederlandse kampioenschappen, is het niet verplicht om uit te komen in een officieel
IJF goedgekeurd judogi.
In het kader van de internationale regelgeving (wedstrijden georganiseerd onder
auspiciën van EJU en/of IJF) dient men uiteraard wel een IJF goedgekeurd judogi te
dragen wanneer wordt deelgenomen aan deze internationale wedstrijden. Een
overzicht van de dan geldende eisen is op te vragen via de volgende links:
IJF judogi regulation:
http://www.intjudo.eu/upload/2011_06/19/130849110917066282/guide_de_controle_de_judogi___img__eng_15_06_
2011.pdf
IJF modifications judogi regulation:
http://www.intjudo.eu/upload/2014_04/16/139764950271181544/new_judogi_regulation_eng.pdf
In Nederland wordt geen controle uitgevoerd op de als bijlage bij dit
wedstrijdreglement opgenomen ‘IJF modifications judogi regulation’. Dit betreft dus
geen controle op de volgende eisen:
de mouwen van de judogi dienen de hele arm te bedekken, inclusief de pols, bij
controle van de judogi (gestrekte armen naar voren);
de afstand tussen de bovenkant van het borstbeen en het kruispunt van de jas
(revers) moet, verticaal gezien, minder dan 10 cm zijn.
a. Algemene voorschriften
De door de deelnemers gedragen ‘judogi’ moet voldoen aan de volgende eisen:
1. Degelijk gemaakt van katoen of minimaal 70% katoen in combinatie met chemische vezels
(minder dan 30%) zoals rayon, nylon, polyester etc.
2. ‘Judogi’ moet in goede staat (zonder gaten of scheuren) verkeren. Het materiaal mag niet
te dik, te hard of te glad zijn waardoor de tegenstander het niet goed kan vastpakken.
3. ‘Judogi’ dient wit of gebroken wit van kleur te zijn. De officiële kleuren voor blauwe ‘judogi’
moeten liggen tussen pantone nummers 18- 4051TCX(TPX) en 18-4039 TCX(TPX) op de
textiel pantone schaal en tussen nummers 285M en 286M op de print pantone schaal.
In de Wedstrijdbepalingen judo (hoofdstuk 4.03 BondsVademecum) is
vastgelegd bij welke wedstrijden het dragen van blauwe ‘judogi’ verplicht is
gesteld. De deelnemer die in een wedstrijd blauwe ‘judogi’ moet dragen is bij
daarvoor vastgestelde wedstrijden gerechtigd in plaats daarvan een rode band te
dragen, met dien verstande dat bij teamwedstrijden alle leden van het team
gelijk gekleed dienen te zijn. Ingeval een rode band wordt gedragen, moet de
andere deelnemer een witte band dragen. Deze rode en witte banden worden
gedragen over de graduatieband en eenmaal om het lichaam geknoopt.
4. De witte ‘judogi’ wordt gedragen door de als eerste opgeroepen deelnemer. De blauwe
‘judogi’ wordt gedragen door de als tweede opgeroepen deelnemer.
5. Indien de ‘judogi’ van een deelnemer niet voldoet aan de geldende internationale
regelgeving wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.
Bij wedstrijden in Nederland draagt de scheidsrechter de deelnemer op zo
spoedig mogelijk een andere ‘judogi’ aan te trekken die wel voldoet aan de
regelgeving in Nederland. Voldoet de ‘judogi’ daarna nog niet aan de gestelde
eisen, dan is de deelnemer uitgesloten van deelname.
6. Bij wedstrijden onder auspiciën van de IJF en EJU moet de reserve ’judogi’ van de
deelnemer aan de rand van de wedstrijdruimte, gedeponeerd worden.
Indien tijdens de wedstrijd de ‘judogi’ niet meer voldoet aan de gestelde eisen stelt de
scheidsrechter de deelnemer in de gelegenheid deze ‘judogi’ of een deel daarvan om te
ruilen voor een ander welke wel voldoet aan de gestelde eisen.
7. Vrouwelijke deelnemers zijn verplicht onder de jas te dragen:
Een effen wit of gebroken wit T-shirt, voorzien van korte mouwen en een ronde hals,
redelijk sterk en lang genoeg om in de broek gedragen te worden.
Een uiting (logo of naam) van de producent van het T-shirt is toegestaan met een
maximale grootte van 20 cm2. De uiting mag niet zichtbaar zijn als de judogi gesloten
is. Het T-shirt mag geen andere (commerciële) uitingen bevatten.
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-

Een nationaal embleem van het land, nationaal Olympisch comité of bij de IJF
aangesloten nationale federatie mag worden geplaatst aan de linkerzijde op de borst.

b. De jas
1.
2.
3.

De jas moet lang genoeg zijn om de billen geheel te bedekken.
De jas moet eindigen op ten minste 10 centimeter van de knie.
De jas moet de gehele arm bedekken, inclusief de pols, als de arm op schouderhoogte
volledig naar voren wordt uitgestrekt.
4. Tussen de mouw en de arm moet, over de gehele lengte van de
mouw, een ruimte bestaan die groot genoeg is om een ‘sokuteiki’
geheel en vloeiend in te brengen.
5. De jas moet wijd genoeg zijn om de uiteinden, ter hoogte van de
onderkant van de borstkas, over elkaar te kunnen kruisen, met
een minimale afstand van 20 centimeter, waarbij de linkerkant van
de jas wordt gekruist over de rechterkant van de jas.
6. De afstand tussen de bovenkant van het borstbeen en het punt
waar de revers elkaar kruizen moet minder dan 10 centimeter
(verticaal) zijn.
7. De revers en de kraag mogen maximaal 1 centimeter dik zijn.
8. De revers en de kraag moeten tussen 4 en 5 centimeter breed zijn.
9. Om zich ervan te overtuigen dat de mouwen van de jas van de
deelnemer voldoen aan de vereiste lengte, moet de scheidsrechter
de deelnemer beide armen op schouderhoogte volledig naar voren laten strekken en in
deze houding de controle uitvoeren.
Voor deze controle kan de scheidsrechter eveneens gebruik maken van een ‘sokuteiki’.
10. Bij alle wedstrijden van de EJU/IJF is het tevens verplicht dat in de warming-up plek een
voldoende aantal ‘sokuteiki’ aanwezig is zodat de deelnemers zelf kunnen nagaan of de
‘judogi’ voldoet aan de gestelde eisen.
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c. Broek
1.
2.

De broek moet lang genoeg zijn om de benen te bedekken, met
een maximale lengte tot aan het enkelgewricht en minimaal tot 5
centimeter boven het enkelgewricht.
Tussen de broekspijp en de knie moet een ruimte van 10 tot 15
centimeter bestaan.

d. Band
1.

2.

Een band, waarvan de kleur overeenkomt met
de graduatie, moet over de jas worden gedragen
en twee keer op heuphoogte rondom gaan. De
band moet worden vastgemaakt met een platte
knoop waarbij de eerste lus binnen de knoop zit,
strak genoeg om te voorkomen dat de jas te los zit en lang genoeg zodat 20 tot 30
centimeter aan beide kanten van de vastgemaakte knoop overblijft. De band mag niet
gemaakt zijn van stug en/of glad materiaal.
De dikte van de band moet tussen 4 en 5 millimeter zijn.

e. Toegestane merktekens
1. Fabrieksnaam, maximaal één uiting per item (jas, broek, band) is toegestaan met een
maximale grootte van 20 cm² op daartoe aangewezen posities (zie tekeningen).
Jas: aan de linker onderzijde vooraan op de jas óf aan de onderkant van de
schoudermarkering met een afmeting van 25cmx5cm.
Broek: aan de bovenzijde, aan de voorkant of zijkant van de broek (max. 20 cm vanaf het
koord/de taille óf aan de onderzijde op één van de twee pijpen, aan de voorkant of zijkant
van de broek (max. 20 cm vanaf de onderkant van de broek).
Band: op één van de twee uiteinden van de (geknoopte) band.
In Nederland zijn aanvullende reclameuitingen toegestaan (Hoofdstuk 4.09
BondsVademecdum).
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2.

Embleem van het land, nationaal Olympisch comité of bij de IJF
aangesloten nationale federatie mag worden geplaatst aan de
linkerzijde van de jas op de borst, met een maximale afmeting van
100cm². De uiting mag niet commercieel van aard zijn of associatie met
een commerciële uiting oproepen.

3.

Reclame uitingen zijn alleen toegestaan op daartoe aangewezen
posities op de jas en moeten niet in strijd zijn met geldende
regelgeving vanuit de EJU/IJF.
De uiting mag noch politiek of religieus van aard zijn noch
een uiting zijn van een sportorganisatie anders dan de IJF,
continentale judofederaties, aangesloten nationale federaties
en haar organisaties en aangesloten clubs.
Het is niet toegestaan een uiting te dragen ter promotie van
tabak, alcohol, verboden middelen of andere middelen in
strijd met de anti-doping code of elk ander product of
organisatie die in strijd is met de morele waarden en
gebruiken van de sport.
De uiting is toegestaan op vier (4) daartoe aangewezen
posities op de jas:
* op de mouwen, met een maximum grootte van 10cm², op 25 cm van de
onderkant van de kraag.
* op de schouders, een markering van 25cm x 5 cm, te plaatsen vanaf de onderkant
van de kraag richting de mouw.
Vermelding van de naam van de deelnemer is toegestaan op daartoe aangewezen posities
(zie tekening) op:
de onderzijde van de jas.
de bovenzijde van de broek.
één van de twee uiteinden van de band.
De letters die gezamenlijk de naam van de deelnemer vormen, mogen niet hoger zijn
dan 4 centimeter en niet langer/breder dan 20 centimeter. Geen enkele andere uiting
dan de naam van de deelnemer is toegestaan.
Maximaal vier (4) uitingen zijn toegestaan, met een maximum van één uiting per
daartoe aangewezen positie.

4.
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f. Rugemblemen
1. Het naamembleem en de eventuele sponsoruiting dienen
bevestigd te worden op de rug van de jas op een normale en
stevige wijze.
2. De bovenkant van het naamembleem moet zich 3 cm onder de
kraag bevinden.
3. Indien de organisatie een sponsoruiting verstrekt dient deze
door de deelnemer op de juiste wijze te worden aangebracht,
direct onder het naamembleem (zie tekening).
In de wedstrijdbepalingen judo (hoofdstuk 4.03 BondsVademecum) is vastgelegd bij
welke wedstrijden het dragen van een officieel EJU/IJF naamembleem verplicht is.

Artikel 4 – Hygiëne
1.
2.
3.
4.

De ‘judogi’ moet schoon, grotendeels droog en vrij van onaangename geuren zijn.
Nagels van voeten en handen moeten kort geknipt zijn.
De persoonlijke hygiëne dient van een hoge kwaliteit te zijn.
Lang haar dient opgebonden te worden met als doel ongemak voor de andere deelnemer
te voorkomen. Hiervoor kan een rubberen (of vergelijkbaar materiaal) elastiek zonder
harde of metalen onderdelen gebruikt worden.
5. Het hoofd mag niet bedekt worden, behalve met een bandage uit medische noodzaak.
6. Indien een deelnemer niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in artikel 3 en 4, wordt
hem / haar het recht tot deelname ontzegd en wint de tegenstander de wedstrijd door
‘fusen-gachi’, als de wedstrijd nog niet begonnen is, of door ‘kiken-gachi’, als de wedstrijd
al gestart is, conform de meerderheidsregel (zie artikel 28).
In Nederland is het dragen van gebitsbescherming (bitje) toegestaan tot en met de
leeftijdscategorie -18 jaar. De gebitsbescherming dient te allen tijde transparant en
dus niet gekleurd te zijn.

Artikel 5 - Scheidsrechters en officials
In Nederland is het functioneren van hoekscheidsrechters, met uitzondering van alle
Nederlandse kampioenschappen en bondskampioenschappen (-15, -18, -21,
senioren, NKT, NJL, NK teamwedstrijden, ONK veteranen), toegestaan.
1. In het algemeen wordt de wedstrijd geleid door één hoofdscheidsrechter en twee
videoscheidsrechters, die onder toezicht van de scheidsrechterscommissie staan. De
scheidsrechters worden geassisteerd door scorebordbedieners, tijdwaarnemers en
wedstrijdschrijvers. De hoofdscheidsrechter op de wedstrijdruimte staat d.m.v. een
radiocommunicatiesysteem in contact met de twee videoscheidsrechters die achter een
tafel met het ‘care system’ zitten bij de wedstrijdruimte. Zij ondersteunen de
hoofdscheidsrechter
met
het
‘care
system’
onder
supervisie
van
de
scheidsrechterscommissie, die toezien op een correct verloop van de wedstrijden en
leiding geven aan de scheidsrechters.
De leden van de scheidsrechterscommissie welke kunnen ingrijpen tijdens en eventueel na
de wedstrijd, moeten in contact staan met de scheidsrechters op de wedstrijdruimte via
het radiocommunicatiesysteem. Deze procedure wordt besproken in artikel 19 lid 6.
Het toezien op een correct verloop van de wedstrijden en het leidinggeven aan de
scheidsrechters kan door de scheidsrechterscommissie worden gedelegeerd aan
een scheidsrechtercoördinator.
2. Bij internationale wedstrijden moet de kleding van de scheidsrechter voldoen aan het
kledingvoorschrift van de IJF.
In Nederland gelden de kledingvoorschriften zoals deze zijn vastgesteld door het
bondsbestuur (artikel 3 en hoofdstuk 4.09 BondsVademecum).
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3.

De tijdwaarnemers, wedstrijdschrijvers, scorebordbedieners moeten minimaal 21 jaar zijn,
minimaal drie jaar ervaring als landelijk scheidsrechter hebben en over een goede kennis
van het wedstrijdreglement beschikken.
In Nederland kan hier van worden afgeweken, al naar gelang de belangrijkheid
van het evenement.
4. De organiserende instantie moet zich ervan overtuigen dat de in lid 3 genoemde personen
grondig zijn opgeleid voor hun taak. Er moeten minimaal twee tijdwaarnemers aanwezig
zijn: één om de werkelijke wedstrijdtijd bij te houden en één uitsluitend voor ‘osaekomi’.
Indien mogelijk moet een derde persoon aanwezig zijn die de twee tijdwaarnemers
controleert, ter voorkoming van vergissingen of nalatigheid.
5. De tijdwaarnemer die is belast met het bijhouden van de werkelijke wedstrijdtijd start de
klok bij het horen van het commando ‘hajime’ of ‘yoshi’ en stopt de klok bij het horen van
het commando ‘mate’ of ‘sono-mama’.
6. De ‘osaekomi’-tijdwaarnemer start de klok bij het horen van ‘osaekomi’, stopt de klok bij
‘sono-mama’ en start de klok opnieuw bij het horen van ‘yoshi’. Bij het horen van ‘toketa’
of ‘mate’ stopt hij de klok en geeft het aantal verstreken seconden door aan de
scheidsrechter. Bij het verstrijken van de tijd voor ‘osaekomi’ (20 seconden of 15
seconden indien de deelnemer die de houdgreep aanlegt al eerder een ‘waza-ari’ heeft
gescoord) geeft hij dit aan door middel van het in artikel 2 ‘Uitrusting’ onder d. bedoelde
tijdsignaal.
7. Bij gebruik van een handbediend scorebord steekt de ‘osaekomi’-tijdwaarnemer een
groene vlag (bordje) op wanneer hij de klok start nadat het commando voor ‘osaekomi’ of
‘yoshi’ te hebben gehoord en het teken daarvoor te hebben gezien. Hij doet de vlag
(bordje) omlaag wanneer hij de klok stilzet bij het horen van ‘toketa’, ‘mate’ of ‘sonomama’ of bij afloop van de tijd voor ‘osaekomi’.
8. De tijdwaarnemer die is belast met het bijhouden van de werkelijke wedstrijdtijd steekt bij
gebruik van een handbediend scorebord een gele vlag (bordje) omhoog wanneer hij de
klok heeft gestopt bij het horen van het commando en het zien van het teken voor ‘mate’
of ‘sono-mama’. Hij steekt de vlag (bordje) omlaag bij het herstarten van de klok wanneer
hij ‘hajime’ of ‘yoshi’ hoort.
9. Het einde van de voor de wedstrijd toegestane tijd wordt door de tijdwaarnemers kenbaar
gemaakt door middel van het in artikel 2 ‘Uitrusting’ onder d bedoelde tijdsignaal.
10. De scorebordbediener moet zich ervan verzekeren dat hij op de hoogte is van de huidige
scheidsrechtergebaren en commando’s, zodat hij het scorebord accuraat kan bedienen.
11. In aanvulling op de eerder genoemde personen moet een wedstrijdschrijver aanwezig zijn
die het verloop van de wedstrijden registreert.
12. Wanneer elektronische systemen gebruikt worden, is de procedure hetzelfde als hierboven
beschreven. Om de accuraatheid van het systeem te waarborgen, moeten gelijktijdig met
het electronisch systeem ook met de hand te bedienen klokken gebruikt worden. Ook
moet een met de hand te bedienen scorebord aanwezig zijn als reserve.

Artikel 6 - Positie en functie van de hoofdscheidsrechter
1.
2.

3.
4.

De hoofdscheidsrechter moet in het algemeen binnen de gevechtsruimte blijven. Hij leidt
de wedstrijd en neemt de beslissingen. Hij moet zich ervan verzekeren dat zijn
beslissingen correct worden vastgelegd.
De scheidsrechters moeten zich ervan overtuigen dat alles aangaande de wedstrijdruimte,
uitrusting, kleding, hygiëne, technische officials enz. in goede staat verkeert alvorens de
wedstrijd te starten.
Wanneer de hoofdscheidsrechter en de videoscheidsrechters de controle van de
wedstrijdruimte op zich nemen, moeten zij zich ervan overtuigen dat de matoppervlakte
schoon is en zich in een goede staat bevindt, dat er geen openingen tussen de ‘tatami’ zijn
en dat de deelnemers voldoen aan het bepaalde in artikel 3 en 4.
De scheidsrechters moeten zich ervan overtuigen dat er geen toeschouwers, supporters of
fotografen in staat zijn om de deelnemers overlast of gevaar voor blessures te bezorgen.
Alvorens wedstrijden te leiden, moeten de hoofdscheidsrechter en de videoscheidsrechters
zich vertrouwd maken met het geluid van de bel of van andere geluidssignalen waarmee
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5.
6.

7.
8.

het einde van de wedstrijd op hun wedstrijdruimte wordt aangegeven, en met de positie
van de arts of medische assistent.
In Nederland mag dat in plaats van een arts ook een gekwalificeerde EHBO’er
zijn. In dit reglement spreken we daarom verder over ‘degene die de medische
begeleiding verzorgt’.
De deelnemer die de blauwe ‘judogi’ draagt, staat links van de scheidsrechter en de
deelnemer die de witte ‘judogi’ draagt, staat rechts van de hoofdscheidsrechter.
Als de hoofdscheidsrechter een waardeoordeel geeft en het bijbehorende gebaar maakt,
moet hij een plaats innemen van waaruit hij de videoscheidsrechters kan waarnemen om
te zien of deze een afwijkende mening demonstreren. Hij moet daarbij zorgen dat hij het
zicht op de deelnemers niet verliest.
In het geval van ‘ne-waza’, waarbij bijvoorbeeld beide deelnemers gedeeltelijk op de
valrand liggen, mag de hoofdscheidsrechter de handeling vanaf de valrand beoordelen.
De scheidsrechters moeten de wedstrijdruimte verlaten tijdens het voorstellen van de
deelnemers of tijdens lange vertragingen in het programma.

Artikel 7 - Positie en functie van de videoscheidsrechters
In Nederland is het gebruik van hoekscheidsrechters, met uitzondering van alle
Nederlandse kampioenschappen en bondskampioenschappen (-15, -18, -21,
senioren, NKT, NJL, NK teamwedstrijden, ONK veteranen), toegestaan.
In de bijlagen is een beschrijving voor de positie en functie van de
hoekscheidsrechter opgenomen.
1.

2.

3.

4.

5.

Bij nationale (bonds)kampioenschappen wordt de wedstrijd geleid door één
hoofdscheidsrechter op de wedstrijdruimte en twee videoscheidsrechters buiten de
wedstrijdruimte met behulp van het zogenaamde ‘care system’.
De videoscheidsrechters moeten de hoofdscheidsrechter bijstaan, waarbij de
‘meerderheidsregel’ van toepassing is.
De twee videoscheidsrechters overleggen eerst met elkaar over een waardering of straf en
moeten het met elkaar eens zijn voordat zij hun mening aan de hoofdscheidsrechter
kenbaar maken. Indien de twee videoscheidsrechters een andere mening hebben dan de
hoofdscheidsrechter,
dan
moet
de
hoofdscheidsrechter
dit
overnemen.
De
videoscheidsrechters moeten hun teken voor een waardering of straf niet eerder geven
dan de hoofdscheidsrechter.
Indien beide videoscheidsrechters ten aanzien van het oordeel van de hoofdscheidsrechter
een afwijkende mening hebben en de hoofdscheidsrechter hun tekens niet opmerkt, staan
zij op en houden hun gebaar aan totdat de hoofdscheidsrechter dit opmerkt en zijn oordeel
herziet. Indien gewerkt wordt met radiocommunicatie geven de videoscheidsrechters hun
afwijkende mening door via dit systeem.
De videoscheidsrechters moeten ook controleren of de door de scorebordbediener
geregistreerde resultaten identiek zijn aan de scores die door de hoofdscheidsrechter zijn
aangekondigd. Indien een videoscheidsrechter merkt dat de stand op het scorebord niet
juist is, moet hij de aandacht van de hoofdscheidsrechter op deze fout vestigen.
Indien een deelnemer vanwege een door de hoofdscheidsrechter noodzakelijk geachte
reden de wedstrijdruimte tijdelijk moet verlaten, is een videoscheidsrechter verplicht de
deelnemer te vergezellen, om erop toe te zien dat geen onregelmatigheden plaatsvinden.
Toestemming om de wedstrijdruimte te verlaten wordt slechts in uitzonderlijke
omstandigheden verleend (bijvoorbeeld voor het verwisselen van de ‘judogi’ in het geval
dat deze niet voldoet aan de regels).
Als een deelnemer gedurende de wedstrijd enig deel van de ‘judogi’ buiten de
wedstrijdruimte moet verwisselen en de begeleidende videoscheidsrechter is niet van
dezelfde sekse als de deelnemer, zal een official van dezelfde sekse, aangewezen door de
scheidsrechterscommissie, deze videoscheidsrechter vervangen en de deelnemer
begeleiden.
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Artikel 8 – Gebaren
In Nederland is het functioneren van hoekscheidsrechters in plaats van
videoscheidsrechters
toegestaan,
met
uitzondering
van
alle
Nederlandse
kampioenschappen en bondskampioenschappen (-15, -18, -21, senioren, NKT, NJL,
NK teamwedstrijden, ONK veteranen).
In de bijlagen is een beschrijving voor de gebaren van de hoekscheidsrechter
opgenomen.
De hoofdscheidsrechter geeft de hierna vermelde tekens bij de volgende beslissingen:
1. ‘Ippon’: één arm wordt hoog boven het hoofd geheven met de handpalm naar voren
gericht.
2. ‘Waza-ari’: één arm wordt zijwaarts omhoog geheven tot op schouderhoogte, met de
handpalm naar beneden.
3. ‘Waza-ari-awasete-ippon’: eerst wordt het teken voor ‘waza-ari’ gegeven, dan het teken
voor ‘ippon’.
4. ‘Yuko’: één arm wordt zijwaarts naar beneden bewogen in een hoek van 45 graden ten
opzichte van het lichaam, met de handpalm naar beneden gericht.
5. ‘Osaekomi’: één arm wordt van het lichaam af naar beneden gestrekt in de richting van de
deelnemers, met het gezicht naar de deelnemers en het lichaam naar hen voorover
gebogen.
6. ‘Toketa’: één arm wordt naar voren geheven en snel twee of drie keer van rechts naar
links bewogen, met het lichaam naar de deelnemers gebogen.
7. ‘Mate’: één hand wordt op schouderhoogte voorwaarts geheven, waarbij aan de
tijdwaarnemer de vlakke handpalm getoond wordt met de vingers omhoog en de arm
ongeveer parallel aan de ‘tatami’.
8. ‘Sono-mama’: voorover buigend wordt met beide handpalmen één van beide deelnemers
aangeraakt.
9. ‘Yoshi’: met de handpalmen wordt stevig op beide deelnemers gedrukt.
10. Herroepen van een genomen beslissing: hetzelfde teken wordt met de ene hand herhaald,
terwijl de andere hand boven het hoofd geheven wordt en daarmee wordt twee of drie
keer van links naar rechts gezwaaid.
11. Om de winnaar aan te wijzen, keert de scheidsrechter terug naar de plaats die hij innam
bij het begin van de wedstrijd, doet een stap voorwaarts, wijst de winnaar aan door met
één hand met de palm naar binnen boven schouderhoogte te wijzen in de richting van de
winnaar en doet een stap terug.
12. ‘Judogi’ in orde brengen: om aan te geven dat een deelnemer zijn ‘judogi’ in orde moet
brengen, wordt de linkerhand op bandhoogte over de rechterhand gekruist, met de
palmen binnenwaarts gericht.
13. Medisch onderzoek: er wordt met de arm gezwaaid in de richting van de tafel waar de arts
zit, met de palm naar boven gericht, en dan van de tafel van de arts naar de geblesseerde
deelnemer.
14. Om een straf toe te kennen (‘shido’, ‘hansoku-make’): er wordt met de wijsvinger vanuit
een gesloten vuist gewezen naar de deelnemer die gestraft wordt.
15. Te weinig aanvallen: beide onderarmen worden over elkaar heen op borsthoogte gedraaid
en dan wordt met de wijsvinger naar de te straffen deelnemer gewezen.
16. Schijnaanval: beide armen worden met gebalde vuisten naar voren gestrekt en in deze
positie wordt een neerwaartse beweging gemaakt.
Een overzicht van alle in de IJF Referee Rules opgenomen gebaren door de scheidsrechter is als bijlage
opgenomen bij dit wedstrijdreglement.
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Overige bepalingen:
1. Indien niet duidelijk zichtbaar is aan welke deelnemer een waardering is toegekend of
welke deelnemer is gestraft, kan de hoofdscheidsrechter dit, na het officiële teken,
aangeven door naar de blauwe (rode) of witte markering (beginpositie) te wijzen.
2. Indien een langere wedstrijdonderbreking wordt verwacht, moet de hoofdscheidsrechter
de deelnemer aangeven dat hij met gekruiste benen op de beginpositie kan gaan zitten.
Dit doet de hoofdscheidsrechter door middel van het uitsteken van de arm in de richting
van de beginpositie, met een open hand en de palm naar boven gekeerd.
3. De gebaren voor ‘yuko’ en ‘waza-ari’ moeten beginnen met de arm kruiselings voor de
borst en daarna zijwaarts tot de juiste eindpositie is bereikt.
4. Om er zeker van te zijn dat de videoscheidsrechters de toegekende waardering duidelijk
kunnen waarnemen, moeten de gebaren voor ‘yuko’ en ‘waza-ari’ drie tot vijf seconden
aangehouden worden, terwijl een korte draai met het bovenlichaam wordt gemaakt.
Tijdens het maken van de draai dient de hoofdscheidsrecher de deelnemers in het oog te
houden.
5. Als aan beide deelnemers een straf moet worden gegeven, dan maakt de
hoofdscheidsrechter het juiste gebaar en wijst beurtelings naar beide deelnemers (de
linker wijsvinger voor de deelnemer aan de linkerzijde, de rechterwijsvinger voor de
deelnemer aan de rechterzijde).
6. Indien een correctieteken gegeven moet worden, moet dit zo snel mogelijk na het
herroepingsteken gebeuren.
7. Bij het herroepen van een toegekende waardering, wordt geen verklaring gegeven.
‘Hantei’ kan nog voorkomen bij wedstrijden onder de 12 jaar.
In het geval van ‘hantei’ worden beide armen met de juiste vlag met een hoek van
45 graden naar voren gestoken. Onder de uitroep ‘hantei’ wordt de vlag hoog boven
zijn hoofd gestoken om de beslissing aan te kondigen.

Artikel 9 - Plaatsbepaling (geldige ruimte)
De wedstrijd moet binnen de gevechtsruimte gestreden worden.
1. Een werpactie dient als geldig (‘in’) te worden beschouwd, wanneer beide deelnemers ‘in’
zijn of tenminste tori in contact is met de gevechtsruimte.
2. Indien beide deelnemers zich volledig buiten de gevechtsruimte begeven, wordt iedere
‘nage-waza’ niet erkend (‘uit’).
3. Alle acties zijn geldig en kunnen worden voortgezet (geen ‘mate’), zolang één van beide
deelnemers met een lichaamsdeel contact maakt met de gevechtsruimte.
Uitzonderingen:
a
Wanneer een worp ingezet is met één deelnemer in de gevechtsruimte, maar
gedurende de actie beide deelnemers de gevechtsruimte verlaten, maakt de actie
kans om gewaardeerd te worden, mits de werpactie ononderbroken continueert.
Op dezelfde manier kan een directe tegenaanval van de deelnemer, die bij aanvang
van de werpactie niet in contact was met de gevechtsruimte, voor waardering in
aanmerking komen, mits de werpactie ononderbroken continueert.
b
In ‘ne-waza’ is de actie geldig en mag voortgezet worden buiten de gevechtsruimte,
zolang de ‘osaekomi’ binnen de gevechtsruimte werd aangekondigd.
c
Wanneer een werpactie buiten de gevechtsruimte eindigt en een van beide
deelnemers direct volgt met een ‘osaekomi’, ‘shime-waza’ of ‘kansetsu-waza’ is deze
techniek geldig.
d. Als gedurende ‘ne-waza’ ‘uke’ de controle overneemt van een van de voorgenoemde
technieken met succesvol gevolg, is dit eveneens geldig.
e. De ‘kansetsu-waza’ en ‘shime-waza’, welke binnen de gevechtsruimte zijn geïnitieerd
en doeltreffend zijn, mogen voortduren, zelfs wanneer de deelnemers buiten de
gevechtsruimte terechtkomen.
Belangrijk
Zodra de wedstrijd is begonnen, mogen de deelnemers alleen de gevechtsruimte verlaten als
daarvoor toestemming is gegeven door de hoofdscheidsrechter. Toestemming wordt alleen
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gegeven in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals de noodzaak om een ‘judogi’, die
beschadigd of vervuild is geraakt, te verwisselen.

Artikel 10 – Wedstrijdduur
1.
2.

3.

4.

5.

De wedstrijdduur en het wedstrijdsysteem worden bepaald aan de hand van de
toernooiregels en gelden zowel voor individuele als voor teamwedstijden.
Voor alle kampioenschappen die onder verantwoordelijkheid van de IJF vallen, geldt de
wedstrijdduur en de rusttijd tussen de wedstrijden, welke opgenomen zijn in de IJF Sport
& Organization Rules en dit wedstrijdreglement.
Deze regelgeving geldt als richtlijn voor nationale kampioenschappen en andere officiële
toernooien / kampioenschappen.
Senioren Heren
5 minuten werkelijke wedstrijdtijd
Senioren Dames
4 minuten werkelijke wedstrijdtijd
Junioren onder 21 Heren en Dames
4 minuten werkelijke wedstrijdtijd
Cadetten onder 18 Heren en Dames
4 minuten werkelijke wedstrijdtijd
De wedstrijdduur voor de leeftijdscategorie -15 jaar en jonger is vastgelegd in
artikel 14 van de ‘Wedstrijdbepalingen judo (hoofdstuk 4.03 BondsVademecum).
Elke deelnemer heeft tussen de partijen recht op een rusttijd van 10 minuten.
Bij andere wedstrijden dan de Nederlandse kampioenschappen, nationale
bondskampioenschappen, voorronden daarvan in de districten (districtskampioenschappen) en bij het Nationale Kwalificatietoernooi, moet de organiserende instantie minimaal een rustperiode toestaan welke gelijk is aan de
wedstrijdtijd.
De hoofdscheidsrechter moet bekend zijn met de wedstrijdduur voordat hij/zij de
wedstrijdruimte betreedt. Dit geldt ook voor de videoscheidsrechters resp.
hoekscheidrechters.
De minimum vereiste leeftijd om deel te nemen aan officiële competities van de IJF is 15
jaar, conform de regels van de IJF Sport & Organization Rules.
In hoofdstuk 4.03a BondsVademecum zijn de gewichtscriteria en grenzen van de
leeftijdscategorieën binnen Nederland bepaald.

Artikel 11 - Onderbreking van de wedstrijd
De tijd die verstrijkt tussen de aankondiging ‘mate’ en ‘hajime’ en de tijd die verstrijkt tussen
de aankondiging ‘sono-mama’ en ‘yoshi’, wordt niet meegeteld bij de wedstrijdduur.

Artikel 12 - Tijdsignaal
1.
2.
3.

Het einde van de voor de wedstrijd toegestane tijd wordt aan de scheidsrechter kenbaar
gemaakt door een bel of een ander vergelijkbaar geluidssignaal.
Wanneer er verschillende wedstrijdruimten tegelijkertijd in gebruik zijn, moeten van elkaar
verschillende geluidssignalen worden gebruikt.
Het geluidssignaal moet boven het door de toeschouwers gemaakte lawaai voldoende
hoorbaar zijn.

Artikel 13 - ‘Osaekomi’-tijd
1.

‘Ippon’:
20 seconden.
‘Waza-ari’: minimaal 15 seconden en maximaal 19 seconden.
‘Yuko’:
minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden.
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Artikel 14 - Techniek samenvallend met tijdsignaal
1.
2.

3.
4.

Elk rechtstreeks gevolg van een techniek, die gelijktijdig begint met het tijdsignaal, moet
als geldig worden beschouwd.
Als ‘osaekomi’ tegelijkertijd wordt aangekondigd met het tijdsignaal, of wanneer de
resterende tijd niet voldoende is om de ‘osaekomi’ af te ronden, moet de voor de wedstrijd
toegestane tijd verlengd worden tot ‘ippon’ (of gelijkwaardig) wordt aangekondigd, of door
de hoofdscheidsrechter ‘toketa’ of / ‘mate’ wordt aangekondigd.
Een actie die uitgevoerd wordt na het tijdsignaal is niet geldig, ook niet als de
hoofdscheidsrechter op dat moment nog geen ‘sore-made’ heeft aangekondigd.
Hoewel een actie gelijktijdig met het tijdsignaal uitgevoerd kan zijn, moet de
scheidsrechter ‘sore-made’ aankondigen indien hij beslist dat de actie geen direct resultaat
heeft opgeleverd.

Artikel 15 – Begin van de wedstrijd
1.

2.

3.

4.
5.

De hoofdscheidsrechter en de videoscheidsrechters achter de jurytafel moeten hun positie
hebben ingenomen voordat de deelnemers arriveren bij de wedstrijdruimte en de wedstrijd
kan aanvangen.
Tijdens individuele wedstrijden staat de hoofdscheidsrechter in het midden van de
gevechtsruimte, twee meter achter de denkbeeldige lijn waar de deelnemers starten, met
het gezicht naar de tafel van de tijdwaarnemers. De videoscheidsrechters nemen plaats
achter de jurytafel.
De deelnemers zijn vrij om te groeten wanneer ze de wedstrijdruimte binnen stappen of
verlaten, maar dit is niet verplicht.
Bij het betreden van de wedstrijdruimte moeten de deelnemers tegelijk naar hun
startpositie van de gevechtsruimte lopen. De deelnemers geven elkaar geen hand als
groet voor de start van de wedstrijd.
Vervolgens lopen de deelnemers naar het midden van de rand van het wedstrijdruimte (op
de veiligheidsstrook) aan hun respectievelijke zijde volgens het wedstrijdschema (degene
die als eerste is opgeroepen aan de rechterkant en de tweede aan de linkerkant van de
positie van de hoofdscheidsrechter) en blijven daar staan. Op het teken van de
hoofdscheidsrechter, stappen de deelnemers naar voren om hun startpositie in te nemen
en buigen tegelijk naar elkaar. Aansluitend wordt een stap vooruit gezet, beginnend met
de linkervoet. Zodra de wedstrijd voorbij is en de hoofdscheidsrechter heeft de uitslag
bekend gemaakt, nemen de deelnemers tegelijk een stap terug, beginnend met de
rechtervoet en buigen tegelijk naar elkaar.
In het geval dat de deelnemers niet buigen of indien de buiging niet correct wordt
uitgevoerd (wanneer de deelnemer niet onder een hoek van 30 graden gebogen staat,
gemeten vanaf de taille) geeft de hoofdscheidsrechter deze deelnemer opdracht correct te
groeten. Het is belangrijk dat dat de groetprocedure correct wordt uitgevoerd.
De deelnemers beginnen de wedstrijd altijd in een staande positie wanneer de
hoofdscheidsrechter ‘Hajime’ roept
Bij teamwedstrijden, zal voor aanvang van de wedstrijd een groetprocedure tussen de
twee teams als volgt plaats vinden:
a. De hoofdscheidsrechter neemt dezelfde positie in als bij individuele wedstrijden. Op
zijn teken, stellen de twee teams zich op langs de rand van de gevechtsruimte in
volgorde van gewicht, het zwaarste gewicht ter hoogte van de scheidsrechter, met de
gezichten naar elkaar toe gericht.
b. Op teken van de hoofdscheidsrechter komen de teams naar voren naar hun
startpositie op de gevechtsruimte.
c. De hoofdscheidsrechter geeft de teams het teken zich naar ‘joseki’ te draaien, door
zijn armen parallel vooruit te strekken, met open palmen, en roept nadat alle
deelnemers zich hebben omgedraaid ´rei´, waarna alle deelnemers van beide teams
tegelijkertijd groeten. De hoofdscheidsrechter zal niet mee groeten.
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d.

6.
7.

8.

Hierna geeft de hoofdscheidsrechter met de armen in rechte hoeken en onderarmen
naar boven en de palmen naar elkaar gericht, het teken ´otagai-ni´waarbij de beide
teams zich naar elkaarr terug draaien. Daarna geeft de hoofdscheidsrechter het
commando ‘rei’ waarna de deelnemers elkaar groeten.
e. Als de groetprocedure is beeindigd, verlaten de deelnemers de wedstrijdruimte op
dezelfde plaats waar zij deze betraden. Zij nemen buiten de wedstrijdruimte plaats
terwijl de eerste deelnemers van elk team hun eerste wedstrijd aanvangen. Bij iedere
wedstrijd groeten de deelnemers zolals bij een individuele wedstrijd.
f. Als de laatste wedstrijd is beëindigd, geeft de hoofdscheidsrechter de teams het teken
hun positie weer in te nemen zoals omschreven in paragraaf a en b en wijst
vervolgens de winnaar aan. De groetprocedure zal in een omgekeerde volgorde
plaatsvinden: de teams groeten eerst naar elkaar en daarna naar ‘joseki’.
Degene die de medische begeleiding verzorgt mag de hoofdscheidsrechter verzoeken de
wedstrijd te stoppen in het geval en met de gevolgen zoals omschreven in artikel 29.
De IJF heeft besloten de functies van de coaches tijdens een wedstrijd te reguleren. Deze
maatregel wordt bij elke competitie, georganiseerd door de IJF, toegepast en geeft
toegang tot de Wereld Ranking Lijst.
Coaches moeten plaatsnemen op de hun toegewezen plaats, voordat de wedstrijd is
aangevangen.
a. Coaches mogen geen aanwijzingen geven gedurende het gevecht.
b. Alleen wanneer de wedstrijd stil ligt (tussen ‘mate’ en ’hajime’) mogen coaches
aanwijzingen geven aan hun deelnemers.
c. Zodra de wedstrijd wordt voortgezet (‘hajime’), moet de coach weer stil zijn en mag
hij geen gebaren maken.
d. Als de coach zich niet houdt aan de onder a t/m c bedoelde regels, of ander
ongewenst gedrag vertoont, krijgt hij een eerste waarschuwing.
e. Als de coach doorgaat met het negeren van deze regels of gedrag, krijgt hij een
tweede waarschuwing en moet hij de wedstrijdruimte verlaten Tijdens deze wedstrijd
mag hij hier niet meer plaatsnemen en hij mag gedurende deze wedstrijd niet
vervangen worden.
f. Als de coach doorgaat met dit gedrag binnen en buiten de wedstrijdruimte kan hem
gedurende het toernooi / kampioenschap de toegang tot de wedstrijdruimte ontzegd
worden.
De leden van de scheidsrechterscommissie mogen de wedstrijd onderbreken. Zij
onderbreken alleen de wedstrijd wanneer een fout hersteld moet worden.
Het onderbreken van de wedstrijd en het veranderen van een beslissing van de
scheidsrechters worden alleen in uitzonderlijke situaties gedaan.
In een dergelijke situatie bestaat voor de coach geen bezwaarprocedure. Hij kan echter
wel de scheidsrechterscommissie benaderen en hen vragen de reden voor de onderbreking
en de uiteindelijke beslissing nader toe te lichten.

Artikel 16 - Overgang in ‘ne-waza’
1.

2.

De deelnemers mogen overschakelen van ‘nage-waza’ naar ‘ne-waza’, zolang dit gebeurt
in een situatie zoals in dit artikel beschreven. Wanneer echter de techniek niet op een
doorgaande manier wordt uitgevoerd,roept de hoofdscheidsrechter ‘mate’ en beide
deelnemers het gevecht laten herbeginnen vanuit een staande positie.
Situaties waarin de overgang van ‘nage-waza’ naar ‘ne-waza’ is toegestaan zijn:
a. Wanneer een deelnemer, na het hebben van enig resultaat uit een werpactie, zonder
onderbreking overgaat naar ‘ne-waza’ en de aanval kiest.
b. Wanneer één van de deelnemers valt als gevolg van een niet succesvolle uitvoering
van een werptechniek, mag de ander van de tegenstanders positie gebruik maken om
hem naar de ‘tatami’ te werken.
c. Wanneer een deelnemer een redelijke mate van effectiviteit heeft bij het aanzetten
van een ‘shime-waza’ of ‘kansetsu-waza’ in een staande positie en vervolgens zonder
onderbreking doorgaat in ‘ne-waza’.
d. Wanneer een deelnemer de tegenstander naar ‘ne-waza’ brengt door het redelijk
behendig toepassen van een beweging die zich niet kwalificeert als werpactie.
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e.
3.

In elk geval waarin een deelnemer neervalt of bijna neervalt, op een manier die niet in
de voorgaande subparagrafen beschreven is, mag de andere deelnemer de
tegenstanders onevenwichtige positie gebruiken om naar ‘ne-waza’ te gaan.
Uitzondering:
Wanneer één deelnemer de tegenstander in ‘ne-waza’ trekt, niet in samenspraak met
artikel 16 lid 2, en de tegenstander hier geen gebruik van maakt om door te gaan in newaza, roept de hoofdscheidsrechter ‘mate’ en bestraft de deelnemer die artikel 27 heeft
toegepast met ‘shido’. Als de tegenstander gebruik maakt van de actie van ’tori’ mag
worden doorgegaan in ‘ne-waza’.

Artikel 17 - Toepassing van ‘mate’
1.

2.

3.

4.

Algemeen:
a. Om de wedstrijd tijdelijk te onderbreken in situaties zoals bedoeld in dit artikel,
kondigt de hoofdscheidsrechter ‘mate’ aan. Om de wedstrijd te hervatten kondigt de
scheidrechter ‘hajime’ aan. Na aankondiging van ‘mate’ keren de deelnemers vlug
terug naar hun startpositie, alleen indien de hoofdscheidsrechter:
een ‘shido’ toekent voor het uit de gevechtsruimte stappen.
een vierde ‘shido’ geeft hetgeen resulteert in ‘hansoku-make’.
de deelnemers vraagt de kleding in orde te brengen.- van mening is dat
deelnemer(s) medische aandacht nodig hebben.
b. Als ‘mate’ wordt aangekondigd om de deelnemer te bestraffen met ‘shido’ moet de
deelnemer op dezelfde positie blijven en niet terugkeren naar de startpositie (‘mate’‘shido’-‘hajime’), tenzij er een ‘shido’ wordt gegeven voor het verlaten van de
gevechtsruimte.
c. De scheidsrechter die ‘mate’ heeft aangekondigd, moet de deelnemers in het zicht
blijven houden, voor het geval dat ze de aankondiging niet hebben gehoord en blijven
vechten, of zich een ander incident voordoet.
Situaties waarin de hoofdscheidsrechter ‘mate’ aankondigt:
a. Als beide deelnemers volledig buiten de gevechtsruimte zijn.
b. Als één van de deelnemers of beiden een verboden handeling, zoals omschreven in
artikel 27 van dit reglement, begaat.
c. Als één van de deelnemers of beiden geblesseerd of ziek zijn. Als één van de situaties
zoals genoemd in artikel 29 plaatsvindt na de aankondiging ‘mate’ dan roept de
hoofdscheidsrechter de persoon die de medische begeleiding verzorgt. Daarbij op
verzoek van de deelnemer, of direct afhankelijk van de ernst van het letsel, geeft de
hoofdscheidsrechter toestemming een andere positie in te nemen dan de startpositie.
d. Als het noodzakelijk is dat één of beide deelnemers de kleding in orde brengen.
e. Als er gedurende ‘ne-waza’ geen duidelijke voortgang is.
f. Als de deelnemer vanuit ‘ne-waza’ weer in staande of half staande positie komt, met
wel of geen tegenstander op zijn rug en daarbij de handen vrij van de ‘tatami’, wat
wijst op een controleverlies door de tegenstander.
g. Als de deelnemer in of vanuit ‘ne-waza’ in staande positie komt en daarbij de
tegenstander die op de rug ligt en één of beide benen rond een deel van de staande
deelnemer heeft, van de ‘tatami’ wordt getild.
h. Als een deelnemer vanuit staande positie ‘kansetsu-waza’ of ‘shime-waza’ uitvoert en
het resultaat is niet voldoende duidelijk.
i. Als een van de deelnemers met de uitvoering begint van een soort van
worsteltechniek, of deze voorbereidt (geen echte judotechniek), moet de
hoofdscheidsrechter onmiddellijk ‘mate’ aankondigen en trachten de actie van de
deelnemer te stoppen.
j. In alle gevallen dat de hoofdscheidsrechter het noodzakelijk acht.
Situaties waarin de hoofdscheidsrechter geen ‘mate’ moet aankondigen:
a. Indien de deelnemers buiten de gevechtsruimte dreigen te gaan, tenzij de situatie als
gevaarlijk wordt beschouwd.
b. Indien een deelnemer die uit een ‘osaekomi-waza’, ‘shime-waza’ of ‘kansetsu-waza’
situatie is ontsnapt, rust nodig lijkt te hebben of vraagt om rust.
Uitzonderingssituatie:
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Als de hoofdscheidsrechter gedurende ‘ne-waza’ op het verkeerde moment ‘mate’ roept
de deelnemers elkaar daardoor loslaten, kan de hoofdscheidsrechter als het mogelijk is
in overeenstemming met de meerderheidsregel van drie, de deelnemers hun positie
goed als mogelijk weer laten innemen, om onrecht t.o.v. één van de deelnemers
voorkomen.

en
en
zo
te

Artikel 18 – ‘Sono-mama’
1.

2.
3.

4.

Als de hoofdscheidsrechter de wedstrijd tijdelijk wil onderbreken, zonder dat de positie van
de deelnemers wijzigt, kondigt hij ‘sono-mama’ aan en gebruikt het gebaar zoals genoemd
in artikel 8 lid 8. Hierbij moet de hoofdscheidsrechter ervoor zorgen dat geen verandering
in de positie of greep van beide deelnemers plaatsvindt.
‘Sono-mama’ kan uitsluitend in ‘ne-waza’ worden toegepast.
Uitzonderingen:
a. Bestraffing.
Als de deelnemer die wordt bestraft zich in een ongunstige positie bevindt, wordt geen
‘sono-mama’ aangekondigd en wordt de straf direct gegeven.
b. Medische assistentie.
Indien tijdens ‘ne-waza’ één van de deelnemers tekenen van een blessure vertoont en
volgens artikel 29 medische assistentie is toegestaan, kan de hoofdscheidsrechter
‘sono-mama’ aankondigen en de deelnemers indien nodig van elkaar scheiden.
Om de wedstrijd te hervatten, kondigt hij ‘yoshi’ aan en gebruikt het gebaar zoals
omschreven in artikel 8 lid 9.

Artikel 19 - Einde van de wedstrijd
1.

2.

3.

De hoofdscheidsrechter kondigt ‘sore-made’ aan om de wedstrijd te beëindigen in de
situaties omschreven in dit artikel. Na de aankondiging ‘sore-made’ moet hij de
deelnemers in het oog houden, voor het geval dat zij de aankondiging niet hebben
gehoord en de wedstrijd voortzetten.
Alvorens het eindresultaat bekend te maken, zal de hoofdscheidsrechter, indien nodig,
de deelnemers opdragen hun ‘judogi’ in orde te maken.
Nadat de hoofdscheidsrechter het eindresultaat bekend gemaakt heeft, doen de
deelnemers één stap achteruit, buigen in staande positie en verlaten de
wedstrijdruimte.
Bij het verlaten van de wedstrijdruimte, dient de ‘judogi’ eveneens in orde te zijn.
Indien de hoofdscheidsrechter de overwinning abusievelijk aan de verkeerde
deelnemer toewijst, moeten de twee videoscheidsrechters ervoor zorgen dat hij zijn
foutieve beslissing herziet voordat hij de wedstrijdruimte verlaat.
In Nederland kan de videoscheidsrechter ook een hoekscheidsrechter zijn.
Alle door de scheidsrechters genomen acties en beslissingen, in overeenstemming met
de meerderheidsregel, zijn definitief en niet aanvechtbaar.
‘Sore-made’ situaties:
a. Als een deelnemer ‘ippon’ of ‘waza-ari-awasete-ippon’ scoort (zie artikel 20 en 21).
b. In het geval van ‘kiken-gachi’ (zie artikel 27).
c. In het geval van ‘hansoku-make’ (zie artikel 26).
d. Als een deelnemer de wedstrijd niet kan voortzetten ten gevolge van een blessure (zie
artikel 27).
e. Als de voor de wedstrijd toegestane tijd verstreken is.
De hoofdscheidsrechter beslist de wedstrijd als volgt:
a. Wanneer de deelnemer ‘ippon’ of gelijkwaardig heeft gescoord, wordt hij als winnaar
aangewezen.
b. Wanneer geen ‘ippon’ is gescoord, wordt de winnaar aangewezen op grond van: één
‘waza-ari’ heeft een hogere waarde dan enig aantal ‘yuko’.
c. Indien er geen genoteerde scores zijn of indien de scores voor de categorieën ‘wazaari’ en ‘yuko’ precies dezelfde zijn, wint de deelnemer met het minst aantal ‘shido’.
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4.

5.

6.

Indien ook het aantal ‘shido’ gelijk is, wordt de wedstrijd beslist door verlenging
(‘golden score regel’).
Verlenging (golden score):
a. Wanneer de reguliere wedstrijdtijd verstreken is, zoals omschreven in paragraaf 3c
van dit artikel, kondigt de scheidsrechter ‘sore-made’ aan om de wedstrijd te
onderbreken en de deelnemers terug laten keren naar hun startposities.
b. Er is geen tijdslimiet aan de verlenging (golden score). De scores en straffen van de
reguliere tijd blijven op het scorebord staan.
c. De hoofdscheidsrechter roept onmiddellijk ‘hajime’ om de wedstrijd te hervatten. Er is
geen rusttijd tussen het einde van de reguliere wedstrijdtijd en de start van de
verlenging.
d. De wedstrijd eindigt zodra een van de deelnemers een technische score maakt
(winnaar), óf als een van de deelnemers bestraft wordt met ‘shido’ (verliezer). De
hoofdscheidsrechter zal het einde van de wedstrijd aankondigen met ‘sore-made’.
e. Indien, tijdens de verlenging ‘osaekomi’ wordt aangekondigd, moet de
hoofdscheidsrechter de houdgreep 20 seconden laten voortduren (‘ippon’) of eerder
tot ‘toketa’.
f. Indien tijdens de verlenging een directe ‘hansoku-make’ wordt gegeven, heeft dit
dezelfde gevolgen voor de deelnemer die wordt bestraft als tijdens de reguliere
wedstrijdtijd.
g. Indien de hoofdscheidsrechter een ‘shido’ wil geven, moet hij eerst overleggen met de
videoscheidsrechters zodat de beslissing genomen wordt op basis van de
meerderheidsregel.
Speciale situaties bij verlenging (golden score):
a. Indien slechts één van de deelnemers zijn recht uitoefent om door te vechten in de
verlenging en de andere deelnemer weigert dit, dan wordt de deelnemer die door wil
gaan uitgeroepen tot winnaar door ‘kiken-gachi’.
b. In het geval dat beide deelnemers gelijktijdig ‘ippon’ scoren, wordt de wedstrijd beslist
door middel van verlenging. Indien dit gebeurt tijdens de verlenging, dan kondigt de
hoofdscheidsrechter ‘mate’ aan en wordt de wedstrijd daarna hervat zonder dat de
gelijktijdig gescoorde ‘ippon’ worden toegekend.
c. Indien beide deelnemers gelijktijdig worden bestraft met cumulatie van ‘hansokumake’ (als gevolg van meerdere ‘shido’) wordt de wedstrijd beslist door middel van
verlenging.
d. Indien beide deelnemers gelijktijdig worden gestraft met directe ‘hansoku-make’,
worden beide deelnemers uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi /
kampioenschap.
‘Care system’:
a. Het ‘care system’ zoals gedefinieerd in deze regels en in de IJF SOR, valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de scheidsrechterscommissie.
b. Het ‘care system’ is van toepassing in de volgende situaties:
Het commissielid grijpt in bij situaties die hieronder genoemd worden. Hierbij kan
de wedstrijd onderbroken worden waarna alle scheidsrechters geïnformeerd
worden.
Het commissielid gaat akkoord, zonder de wedstrijd te onderbreken, indien hij, na
de beelden van het ‘care system’ bekeken te hebben, het eens is met de
scheidsrechters.
c. Verplichte raadpleging van het ‘care system’ ter ondersteuning van de beslissing op de
gevechtsruimte wordt onder de volgende omstandigheden toegepast:
Elk besluit dat het einde van de wedstrijd betekent gedurende de wedstrijdtijd én
de verlenging.
‘Kaeshi’ acties waarbij het moeilijk is te beoordelen wie de laatste controle had
tijdens de actie en waarbij het einde van de wedstrijd geïmpliceerd wordt.
d. Het bekijken van de beelden en de daaropvolgende communicatie met de
scheidsrechters zoals vastgelegd in dit artikel is de taak van het commissielid dat
toezicht houdt op de betreffende wedstrijdruimte.
In Nederland ziet de nationale scheidsrechterscommissie, of een door de
nationale scheidsrechterscommissie aangewezen scheidsrechtercoördinator,
toe op een correct verloop van de wedstrijden
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e.

Er mag geen ongeautoriseerd gebruik of verzoek tot het gebruik van het ‘care system’
zijn, anders dan door de scheidsrechterscommissie.

Artikel 20 – ‘Ippon’
In Nederland is het uitsluiten van ‘kansetsu-waza’ en ‘shime-waza’ gereglementeerd
in het “Judo Wedstrijdreglement voor jongeren”. (hoofdstuk 4.02 BondsVademecum)
1.

2.
3.

De hoofdscheidsrechter kondigt ‘ippon’ aan als naar zijn mening de toegepaste techniek
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. Als een deelnemer zijn tegenstander met aanzienlijke kracht en snelheid rechtstreeks
met impact op de rug werpt. Wanneer de val rollend is zonder impact, kan de worp
niet met ‘ippon’ gewaardeerd worden.
Alle situaties waarin een deelnemer een bruglanding maakt (hoofd en één of twee
voeten contact met de ‘tatami’) nadat hij geworpen is, moeten gewaardeerd worden
met ‘ippon’. Deze beslissing is genomen om de veiligheid van de deelnemers te
waarborgen, zodat zij niet proberen te ontsnappen uit de techniek en de wervelkolom
in gevaar brengen.
Ook een poging tot het maken van een bruglanding moet gerekend worden tot een
bruglanding.
b. Als een deelnemer zijn tegenstander gedurende 20 seconden na de aankondiging
‘osae-komi’ zo vasthoudt dat deze niet kan loskomen.
c. Als een deelnemer opgeeft door met zijn hand of voet twee of meer malen de tatami’
te tikken of met zijn hand op zijn tegenstander tikt, of ‘maitta’ (ik geef op) of ‘stop’
zegt, meestal ten gevolge van een ‘osaekomi-waza’, ‘shime-waza’ of ‘kansetsu-waza’.
d. Als een deelnemer de wedstrijd niet voort kan zetten als gevolg van ‘shime-waza’ of
‘kansetsu-waza’.
Gelijkwaardigheid:
Indien een deelnemer wordt bestraft met ‘hansoku-make’ (diskwalificatie) wordt de ander
deelnemer tot winnaar verklaard.
Speciale situaties:
a. Gelijktijdige technieken: als beide deelnemers vallen na een schijnbaar gelijktijdige
aanval en de scheidsrechters niet kunnen vaststellen welke techniek overheerst, moet
geen score worden toegekend.
b. Voor gelijktijdig ‘ippon’, zie artikel 19, lid 5.b.

Artikel 21 - ‘Waza-ari-awasete-ippon’
Als een deelnemer een tweede ‘waza-ari’ behaalt in dezelfde wedstrijd (zie artikel 23) kondigt
de scheidsrechter ‘waza-ari-awasete-ippon’ (tweemaal ‘waza-ari’ maakt ‘ippon’) aan.

Artikel 22 - ‘Waza-ari’
De hoofdscheidsrechter kondigt ‘waza-ari’ aan als naar zijn mening de toegepaste techniek aan
de volgende voorwaarden voldoet:
a. Een deelnemer werpt de andere deelnemer onder controle, maar de techniek voldoet niet
geheel aan één van de andere drie voorwaarden voor ‘ippon’ (zie artikel 20).
b. Een deelnemer houdt de andere deelnemer met ‘osae-komi-waza’ vast en deze is in staat
om gedurende minimaal 15 seconden, maar minder dan 20 seconden vast te houden.
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Artikel 23 – ‘Yuko’
De hoofdscheidsrechter kondigt ‘yuko’ aan wanneer naar zijn mening de toegepaste techniek
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. Een deelnemer werpt de andere deelnemer onder controle, maar de techniek voldoet niet
geheel aan twee van de andere drie voorwaarden voor ‘ippon’ (zie artikel 20).
b. Een deelnemer werpt de andere deelnemer onder controle op de zij, waarbij het
bovenlichaam bepalend is.
Voorbeelden:
1. Gedeeltelijk ontbreken van het element ‘impact op de rug’ en ook gedeeltelijk ontbreken
van één van de andere twee elementen ‘snelheid’ of ‘kracht’.
2. Impact op de rug, maar gedeeltelijk ontbreken van de twee andere elementen; ‘snelheid’
en ‘kracht’.
c. Een deelnemer houdt de andere deelnemer met ‘osaekomi-waza’ en deze is in staat om
gedurende minimaal 10 seconden, maar minder dan 15 seconden vast te houden.
Ongeacht het aantal ‘yuko’ die zijn aangekondigd, zijn deze nooit gelijk aan één ‘waza-ari’.
Het totaal aantal ‘yuko’ wordt op het scorebord weergegeven.

Artikel 24 - ‘Osaekomi-waza’
De hoofdscheidsrechter kondigt osaekomi aan als naar zijn mening de toegepaste techniek
voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. De door zijn tegenstander onder controle gehouden deelnemer is met zijn rug of met ten
minste één van beide schouders in contact met de ‘tatami’.
b. De controle kan uitgeoefend worden vanaf de zijkant, achterkant of bovenkant.
c. De deelnemer, die de ‘osaekomi’ uitvoert, mag zijn benen of lichaam niet laten controleren
door de benen van de tegenstander.
d. Ten minste één deelnemer raakt de gevechtsruimte met enig deel van het lichaam.
e. Het lichaam van de deelnemer, die de houdgreep toepast, moet hetzij de ‘kesa’-positie,
de ‘shiho’-positie of de ‘ura’-positie ingenomen hebben, overeenkomstig de technieken
‘kesa-gatame’, ‘kami-shiho-gatame’ of ‘ura-gatame’.
Overige bepalingen:
1. Indien een deelnemer, die zijn tegenstander met ‘osaekomi’ onder controle heeft, zonder
controleverlies overgaat naar een andere ‘osaekomi’, dan loopt de ‘osaekomi’-tijd door tot
de aankondiging ‘ippon’ (of gelijkwaardig), ‘toketa’ of ‘mate’.
2. Indien tijdens ‘osaekomi’ de deelnemer, die in een voordelige positie verkeert, een
overtreding begaat die bestraft moet worden, kondigt de hoofdscheidsrechter ‘mate’ aan,
laat de deelnemers terugkeren naar hun beginplaatsen, deelt de straf uit (kent de
eventueel behaalde score voor de ‘osaekomi’ toe) en hervat daarna de wedstrijd met de
aankondiging ‘hajime’.
3. Als tijdens ‘osaekomi’ de deelnemer, die in een nadelige positie verkeert, een overtreding
begaat die bestraft moet worden, kondigt de hoofdscheidsrechter ‘sono-mama’ aan, deelt
de straf uit en hervat daarna de wedstrijd door beide deelnemers aan te raken met de
aankondiging ‘yoshi’. Indien er echter met ‘hansoku-make’ gestraft moet worden, kondigt
de hoofdscheidsrechter ‘sono-mama’ aan en overlegt met de andere scheidsrechters.
Daarna kondigt hij ‘mate’ aan om de deelnemers terug te laten keren naar hun
beginposities, legt ‘hansoku-make’ op en beëindigt de wedstrijd door ‘sore-made’ aan te
kondigen.
4. Als beide andere scheidsrechters (niet zijnde de hoofdscheidsrechter) van mening zijn dat
er sprake is van ‘osaekomi’, maar de hoofdscheidsrechter heeft geen ‘osaekomi’
aangekondigd, geven beiden het teken voor ‘osaekomi’ en moet de hoofdscheidsrechter,
volgens de meerderheidsregel, onmiddellijk ‘osaekomi’ aankondigen.
5. Zodra de deelnemer, bij wie de ‘osaekomi’ wordt aangelegd, erin slaagt een been van zijn
tegenstander te scharen, hetzij over het been of onder het been door, moet ‘toketa’
aangekondigd worden.
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6.

In situaties waarbij de rug van de deelnemer die wordt vastgehouden niet langer in
contact is met de ‘tatami’ (bijvoorbeeld bij ‘bruggen’), maar de deelnemer die de greep
toepast de controle behoudt, zal ‘osaekomi’ voortduren.

Artikel 25- Verboden handelingen en straffen
De verboden handelingen zijn verdeeld in 'lichte' overtredingen welke worden bestraft met
‘shido’ en 'zware' overtredingen welke worden bestraft met ‘hansoku-make’.
1. De hoofdscheidsrechter kent ‘shido’ of ‘hansoku-make’ toe afhankelijk van de ernst van de
overtreding.
2. Gedurende de wedstrijd kan elke deelnemer maximaal driemaal een ‘shido’ krijgen. Een
vierde lichte overtreding leidt tot diskwalificatie door middel van ‘hansoku-make’. ‘Shido’
levert geen punten op voor de tegenstander.
3. ‘Shido’ wordt gegeven zonder de deelnemers terug te laten keren naar de
aanvangspositie, m.u.v. het geval dat de ‘mate’ en de ‘shido’ wordt gegeven voor het
buiten de gevechtsruimte stappen. In dit laatste geval dienen de deelnemers hun
uitgangspositie weer in te nemen.
4. Indien een deelnemer gediskwalificeerd wordt vanwege een zware overtreding (directe
‘hansoku-make’), wordt hij uitgesloten voor het hele toernooi / kampioenschap, behalve in
het geval van diving, grabbing of een verkeerde ‘judogi’.
4. Als de hoofdscheidsrechte een straf oplegt, moet hij met een eenvoudig gebaar de reden
voor de straf aangeven.
5. Zolang de uitslag nog niet bekend is gemaakt, kan na de aankondiging ‘sore-made’ een
straf worden opgelegd voor een verboden handeling die is uitgevoerd tijdens, vóór de
wedstrijd toegestane tijd of, in uitzonderlijke gevallen, voor ernstige overtredingen begaan
na het tijdsignaal.
a. ‘Shido’ (lichte overtredingen):
1)

Opzettelijk vermijden van ‘kumi-kata’ om wedstrijdhandelingen te voorkomen.

2)

In staande positie na ‘kumi-kata’ een bovenmatig defensieve houding aannemen,
in het algemeen langer dan 5 seconden.

3)

De indruk geven aan te vallen, echter duidelijk zonder de intentie om de
tegenstander te werpen (schijnaanval). Voorbeelden hiervan zijn o.a. een aanval
zonder ‘kumi-kata’, de ‘kumi-kata’ loslaten tijdens de inzet van de aanval of het
ontbreken van enige vorm van balansverstoring.

4)

In staande positie, uit defensieve overwegingen, voortdurend vasthouden aan het
eind van de mouw van de tegenstander, in het algemeen langer dan 5 seconden,
of vasthouden door het mouweinde strak om te draaien.

5)

In staande positie de vingers van de tegenstander van één of beide handen in
jouw vingers gestrengeld houden of de hand of pols van de tegenstander
vasthouden om aldus wedstrijdhandelingen te voorkomen, in het algemeen langer
dan 5 seconden.

6)

Opzettelijk de eigen ‘judogi’ in de war brengen, de band of broek losmaken of
opnieuw vastmaken, zonder toestemming van de scheidsrechter.

7)

De tegenstander naar beneden trekken om ‘ne-waza’ te beginnen, tenzij in
overeenstemming met artikel 16.
Eén of meer vingers in de mouw of onderkant van de broek van de tegenstander
steken.
In staande positie gebruik maken van een niet geldige kumikata, (eenzijdige
pakking, cross grip of pakking bij de band) zonder direct een aanval te maken.

8)
9)
10)

In

staande

positie,

vóór

of

na

‘kumi-kata’
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aanvallen.(passiviteit, zie appendix)
11)

De mouweinden van de tegenstander vasthouden tussen duim en vingers
(‘pistoolgreep’).

12)

De mouweinden van de tegenstander vasthouden door die dubbel te vouwen
(‘pocketgreep’).

13)

15)
16)

Een ‘bear hug’ (worstelomklemming van het bovenlichaam van de tegenstander)
maken om hem te werpen. Als er met tenminste één hand van of ‘tori’ of ‘uke’
‘kumi-kata’ is, dan wordt de ‘hug’ niet bestraft.
Het einde van de band of de jas rond een deel van het lichaam van de
tegenstander te wikkelen.
De ‘judogi’ in de mond nemen (de eigen ‘judogi’ of die van de tegenstander).
Een hand, arm, voet of been direct op het gezicht van de tegenstander plaatsen.

17)

Een voet of been in de band, kraag of revers van de tegenstander plaatsen.

18)

Het toepassen van ‘shime-waza’ door het gebruik van een slip van de jas of de
band van jezelf of de tegenstander of door alleen gebruik te maken van de
vingers.

19)

De gevechtsruimte verlaten of de tegenstander dwingen de gevechtsruimte te
verlaten, zowel staande als in ‘ne-waza’.
Met één voet buiten de gevechtsruimte stappen en niet onmiddellijk weer naar
binnen stappen of een aanval te maken is ook ‘shido’.
Met twee voeten buiten de gevechtsruimte stappen, wordt eveneens bestraft met
shido.
(Als de deelnemers de gevechtsruimte verlaten tijdens de uitvoering van een
geldige actie, dan worden zij niet met een ‘shido’ bestraft).

20)

Een beenschaar (‘do-jime’: een schaarbeweging met gekruiste voeten, waarbij de
benen worden uitgestrekt) op romp, hals of hoofd van de tegenstander toe te
passen.

21)

Met knie of voet tegen hand of arm van de tegenstander schoppen opdat deze
zijn greep verliest (‘kumi-kata’ verbreken) of tegen het been of de enkel van de
tegenstander schoppen zonder enige vorm van techniek toe te passen.

22)

De vingers van de tegenstander naar achteren buigen om zijn greep te
verbreken.

23)

Het met twee handen tegelijk verbreken van de ‘kumi-kata’.

24)

De revers van de eigen ‘judogi’ afschermen om te voorkomen dat de
tegenstander deze vastpakt.

25)

Met één of beide armen je tegenstander in een gebogen houding dwingen zonder
meteen aan te vallen, wordt gezien als een blokkeeractie en dus bestraft met
‘shido’.

14)

b. ‘Hansoku-make’ (zware overtredingen)
‘Hansoku-make’ wordt gegeven aan een deelnemer die een zware overtreding maakt of aan
een deelnemer die al driemaal een ‘shido’ heeft gekregen en opnieuw een lichte overtreding
begaat.
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25)

De tegenstander met ‘kawazu-gake’ werpen. (Eén been om het been van de
tegenstander slaan, met het gezicht ongeveer in dezelfde richting zoals dat van de
tegenstander, en dan achterwaarts op of naast de tegenstander vallen.)

26)

‘Kansetsu-waza’ toepassen op een andere plaats dan op het ellebooggewricht.
In Nederland is kansetsu-waza toegestaan vanaf de leeftijdscategorie -18
jaar.

27)

Een tegenstander die op de ‘tatami’ ligt,
‘tatami’ te werpen.

28)

Het standbeen van de tegenstander aan de binnenkant wegvegen, terwijl de
tegenstander een techniek zoals bijvoorbeeld ‘harai-goshi’ uitvoert.

29)

Geen acht slaan op de aanwijzingen van de scheidsrechter.

30)

Tijdens de wedstrijd onnodig roepen, opmerkingen of gebaren maken die
denigrerend zijn voor de tegenstander of de scheidsrechter.

31)

Een handeling verrichten die de tegenstander kan verwonden, in het bijzonder
aan de hals of nekwervels, of handelingen verrichten die in strijd zijn met de
geest van judo.

32)

Direct naar de ‘tatami’ vallen terwijl een techniek of poging daartoe zoals ‘udehishigi-waki-gatame’ wordt toegepast.

33)

Met het hoofd naar de ‘tatami’ duiken door voorover en naar beneden te buigen
bij de uitvoering of poging daartoe van technieken zoals ‘uchi-mata’ of ‘haraigoshi’, of direct achterwaarts vallen bij de uitvoering of poging daartoe van
technieken zoals ‘kata-guruma’, zowel staand als knielend.

34)

Opzettelijk achterovervallen terwijl de andere deelnemer zich van achteren
vastklemt en één van de deelnemers de beweging van de andere onder controle
heeft.

35)

Een hard of metalen voorwerp dragen (bedekt of onbedekt).
In Nederland is het dragen van gebitsbescherming (bitje) toegestaan tot
en met de leeftijdscategorie -18 jaar
Het in ‘nage-waza’ bij de tegenstander onder de band vastpakken of blokken met
één of twee handen of armen wordt bestraft met ‘hansoka-make’ (grabbing). Ook
de overgang van ‘nage-waza’ naar ‘ne-waza’ wordt in dit geval als nage-waza
beschouwd.
Bovenstaande handelingen zijn alleen toegestaan wanneer overduidelijk sprake is
van ‘ne-waza’.

36)

optillen om hem daarna weer op de

Toevoeging artikel 25 – Verboden handelingen en straffen
1. De scheidsrechters hebben het recht straffen op te leggen afhankelijk van de situatie en in
het belang van judo.
2. Alvorens ‘hansoku-make’ te geven, moet de hoofdscheidsrechter overleggen met de
videoscheidsrechters en een beslissing nemen volgens de meerderheidsregel. Indien beide
deelnemers gelijktijdig de regels overtreden, moet ieder worden bestraft in
overeenstemming met de ernst van de overtreding.
3. Als beide deelnemers al zijn bestraft met driemaal een ‘shido’ en vervolgens elke
deelnemer weer een straf krijgt, moet aan beiden ‘hansoku-make’ gegeven worden. Een
straf in ‘ne-waza’ moet op dezelfde wijze geschieden zoals in ‘osaekomi’.
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a) ‘Shido’
1) Het driemaal opvolgend verbreken van ‘kumi-kata’ zonder een aanval te maken moet
met ‘shido’ bestraft worden.
7) Als een deelnemer zijn tegenstander niet, zoals omschreven in artikel 16, omlaag trekt
in ‘ne-waza’ en zijn tegenstander maakt hier geen gebruik van om door te gaan in ‘newaza’, kondigt de hoofdscheidsrechter ‘mate’ aan, onderbreekt de wedstrijd en
bestraft de deelnemer die artikel 16 heeft overtreden met ‘shido’.
9) Een geldige ‘kumi-kata’ is het vasthouden van de rechterkant van de ‘judogi’ van de
tegenstander (mouw, kraag, borststuk, top van de schouder of achterkant) met de
linkerhand, en met de rechterhand de linkerkant van de ‘judogi’ van de tegenstander
(mouw, kraag, borststuk, top van de schouder of achterkant), en dit alles boven de
band.
Als een deelnemer regelmatig een ongeldige pakking maakt, kan de 5 seconden tijd
versneld gereduceerd worden tot zelfs het direct toekennen van een shido.
Een deelnemer moet niet bestraft worden voor een ongeldige pakking als deze situatie
ontstaat doordat de tegenstander met zijn hoofd onder de armen van de aanvaller
duikt. Als een deelnemer op deze wijze duikt, moet deze deelnemer bestraft worden
met ‘shido’.
Tenzij gelijktijdig een werptechniek wordt toegepast, wordt het haken van één been
tussen de benen van de tegenstander niet beschouwd als een geldige ‘kumi-kata’. De
deelnemer moet dan binnen vijf seconden een aanval ondernemen, anders wordt hij
bestraft met ‘shido’.
10) Er is sprake van passiviteit van één of beide deelnemers indien er gedurende een
periode van ongeveer 25 seconden geen aanval plaatsvindt. Niet aanvallen mag niet
bestraft worden indien het de hoofdscheidsrechter duidelijk is dat de deelnemer echt
een mogelijkheid zoekt om een aanval te plaatsen.
14) De handeling ‘rond te wikkelen’ betekent dat de band of jas een hele omwikkeling
maakt. Het gebruik van de band of de jas als anker voor een greep (zonder
omwikkeling), bijvoorbeeld om de arm van de tegenstander vast te zetten, behoort
niet bestraft te worden.
16) Het gezicht is het gebied begrensd door het voorhoofd, de voorkant van de oren en de
kaaklijn.
b) Hansoku-make
25) Zelfs als de aanvaller draait tijdens de werpactie wordt dit beschouwd als ‘kawazugake’ en moet dit bestraft worden.
Technieken zoals ‘o-soto-gari’, ‘o-uchi-gari’ en ‘uchi-mata’ waarbij de voet of het been
het been van de tegenstander omwikkelen zijn toegestaan en kunnen leiden tot een
score.
32) Het toepassen van worpen zoals ‘harai-goshi’ en ‘uchi-mata’, met één hand aan de
revers van de tegenstander, vanuit een positie zoals bij ‘ude-hishigi-waki-gatame’
(waarbij de pols van de tegenstander vastgeklemd zit onder de oksel van de werper)
en moedwillig meevallen naar de ‘tatami’ met het gezicht naar beneden, kan tot
blessures leiden en wordt bestraft. Zulke bewegingen zijn niet bedoeld om de
tegenstander op de juiste wijze op de rug te werpen en worden daarom op dezelfde
wijze behandeld zoals ‘ude-hishigi-waki-gatame’.
35) Dit houdt tevens in dat het verboden is oorbellen en piercings te dragen, ook al zijn
deze afgeplakt.
c) Kumi-kata
‘Kumi-kata’ onder de judoband is verboden en wordt bestraft met ‘hansoku-make’.
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HANSOKU-MAKE BLAUW

HANSOKU-MAKE BLAUW

HANSOKU-MAKE BLAUW

HANSOKU-MAKE BLAUW

HANSOKU-MAKE BLAUW

Artikel 26 - Niet opkomen en terugtrekken
‘Fusen-gachi’ wordt gegeven aan een deelnemer wiens tegenstander niet komt opdagen voor
de wedstrijd. De volgende procedure treedt in werking:
1. Als één van de deelnemers op tijd is en de hoofdscheidsrechter ziet dat de tegenstander
niet aanwezig is, wordt de speaker gevraagd om de deelnemer op te roepen zijnde direct
de laatste oproep.
2. De hoofdscheidsrechter nodigt de al gereedstaande deelnemer uit om aan de rand van de
gevechtsruimte te wachten.
3. De tijdwaarnemer start met het aftellen van 30 seconden. Als de tegenstander na 30
seconden na deze oproep nog niet aanwezig is, overlegt hij
met de
scheidsrechterscommissie en vraagt toestemming voor ‘fusen-gachi’.
4. Na verkregen toestmming nodigt de hoofdscheidsrechter de gereedstaande deelnemer uit
om de gevechtsruimte te betreden en wordt deze als winnaar aangewezen (‘fusen-gachi’).
5. De deelnemer, die deze wedstrijd niet is komen opdagen, mag in de herkansing
deelnemen, als de scheidsrechtercommissie van mening is dat aan bepaalde criteria wordt
voldaan.
In Nederland is deelname in de herkansing toegestaan indien het
wedstrijdverloop, naar inzicht van de scheidsrechterscommissie en de
wedstrijdleiding, dit toelaat.
6. ‘Kiken-gachi’ wordt gegeven aan een deelnemer wiens tegenstander zich, om welke reden
dan ook, tijdens het gevecht uit de wedstrijd terugtrekt.
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7.

Wanneer een deelnemer tijdens de wedstrijd een contactlens verliest, deze niet direct
terugvindt en aan de hoofdscheidsrechter mededeelt dat hij zonder deze lens de wedstrijd
niet kan voortzetten, zal de hoofdscheidsrechter na overleg met de videoscheidsrechters
de tegenstander tot winnaar verklaren met de aankondiging ‘kiken-gachi’.

Artikel 27 - Blessure, ziekte of ongeluk
Indien een deelnemer niet in staat is de wedstrijd voort te zetten wegens blessure, ziekte of
ongeluk tijdens de wedstrijd, leidt dit tot een beslissing door de hoofdscheidsrechter, na
overleg met de andere scheidsrechters, conform de volgende bepalingen:
a. Blessure
1.
2.
3.

Indien de oorzaak van de blessure bij de geblesseerde deelnemer ligt, verliest deze de
wedstrijd.
Indien de oorzaak van de blessure bij de niet-geblesseerde deelnemer ligt, verliest de
niet-geblesseerde deelnemer de wedstrijd.
Indien niet kan worden vastgesteld door welke van de deelnemers de blessure is
veroorzaakt, verliest de deelnemer die niet in staat is om de wedstrijd te vervolgen.

b. Ziekte
Indien een deelnemer onwel wordt tijdens de wedstrijd en niet in staat is de wedstrijd
voort te zetten, verliest deze de wedstrijd.
c. Ongeluk
Indien een ongeluk plaatsvindt door een oorzaak van buitenaf ('force majeure'), wordt de
wedstrijd, na overleg met de scheidsrechterscommissie, geannuleerd of uitgesteld. In
gevallen van 'force majeure' neemt de directeur sport, de sportcommissie en/of de IJFjury de uiteindelijke beslissing.
In Nederland wordt deze beslissing genomen door de Nationale Scheidsrechters
Commissie Judo respectievelijk door de betreffende Districts Scheidsrechters
Commissie Judo of de aangewezen scheidsrechterscoördinator in overleg met de
wedstrijdleiding cq. de wedstrijdorganisatiecommissie.
d. Medisch onderzoek
1.

De hoofdscheidsrechter roept degene die de medische begeleiding verzorgt om een
deelnemer bij te staan die hard is geraakt op het hoofd of aan de rug (wervelkolom),
of wanneer hij aanleiding heeft te veronderstellen dat er sprake is van een ernstige
blessure. In beide gevallen onderzoekt degene die de medische begeleiding verzorgt
de deelnemer in zo kort mogelijke tijd en laat de hoofdscheidsrechter weten of de
deelnemer in staat is om de wedstrijd te vervolgen.
Als degene die de medische begeleiding verzorgt, na onderzoek van de geblesseerde
deelnemer, de hoofdscheidsrechter adviseert dat de deelnemer niet in staat is om de
wedstrijd te vervolgen, staakt de hoofdscheidsrechter de wedstrijd, na overleg met de
andere scheidsrechters, en roept de tegenstander uit tot winnaar door ‘kiken-gachi’.
2. De deelnemer zelf kan de hoofdscheidsrechter vragen om degene die de medische
begeleiding verzorgt, te roepen. Echter, in dit geval wordt de wedstrijd gestaakt en de
tegenstander tot winnaar uitgeroepen door ‘kiken-gachi’.
3. Degene die de medische begeleiding verzorgt, kan ook vragen om de deelnemer te
onderzoeken. In dit geval wordt de wedstrijd gestaakt en wordt de tegenstander tot
winnaar uitgeroepen door ‘kiken-gachi’.
In ieder geval dat de scheidsrechters van mening zijn dat de wedstrijd niet kan worden
voortgezet, beëindigt de hoofdscheidsrechter de wedstrijd en maakt hij het resultaat
kenbaar in overeenstemming met de regels.
e. Bloedende wonden
1.

Als een bloedende wond ontstaat, roept de hoofdscheidsrechter degene die de
medische begeleiding verzorgt om de deelnemer bij te staan om het bloeden te
stoppen en af te dekken.
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2.
3.

4.

Indien een deelnemer bloedt, roept de hoofdscheidsrechter degene die de medische
begeleiding verzorgt om gezondheidsredenen. Het is niet toegestaan om de wedstrijd
door te laten gaan terwijl een deelnemer bloedt.
Dezelfde bloedende wond mag tot twee keer worden behandeld Bij de derde keer dat
dezelfde wond weer begint te bloeden, staakt de hoofdscheidsrechter voor de eigen
veiligheid van de deelnemer de wedstrijd, na overleg met de videoscheidsrechters en
roept hij de tegenstander uit tot winnaar door ‘kiken-gachi’.
Indien het bloeden niet kan worden gestopt en afgedekt, wint de tegenstander door
‘kiken-gachi’.

f. Lichte blessures
Een lichte blessure kan mogelijk door de deelnemer zelf worden behandeld. Bijvoorbeeld,
bij ontwrichting van een vinger onderbreekt de hoofdscheidsrechter de wedstrijd (door
‘mate’ of ‘sono-mama’ te roepen) om de deelnemer in staat te stellen de ontwrichte vinger
opnieuw te zetten. Deze handeling moet onmiddellijk worden uitgevoerd zonder assistentie
van de hoofdscheidsrechter of door degene die de medische begeleiding verzorgt, waarna
de deelnemer de wedstrijd kan voortzetten. De deelnemer mag dezelfde vinger twee keer
opnieuw zetten. Als dezelfde ontwrichting een derde keer plaatsvindt, wordt de deelnemer
niet in staat geacht om de wedstrijd voort te zetten. Na overleg met de overige
scheidsrechters staakt de hoofdscheidsrechter de wedstrijd en roept de tegenstander uit
tot winnaar door ‘kiken-gachi’.
g. Braken
1.
2.

Als een deelnemer moet braken, resulteert dit in ‘kiken-gachi’ voor de tegenstander (zie
onder b ‘Ziekte’).
In geval een deelnemer door een niet toegestane actie een blessure veroorzaakt bij de
tegenstander, dan wordt de straf ('hansoku-make') gegeven aan de deelnemer die de
blessure heeft veroorzaakt. Daarnaast kan er nog een andere disciplinaire straf door de
directeur sport, de sportcommissie en/of de IJF-jury volgen.
In Nederland kan een ordemaatregel worden genomen door de Nationale
Scheidsrechters Commissie Judo respectievelijk door de betreffende Districts
Scheidsrechters Commissie Judo of de aangewezen scheidsrechterscoördinator
in overleg met de wedstrijdleiding cq. de wedstrijdorganisatiecommissie.

Toevoeging artikel 27 - Blessure, ziekte of ongeval
Indien een deelnemer tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt door het toedoen van een actie
van de tegenstander en de geblesseerde deelnemer kan daardoor niet doorgaan met de
wedstrijd, dan moeten de scheidsrechters de situatie analyseren en moeten zij een beslissing
nemen op basis van de regels. Elk geval wordt opnieuw beoordeeld. Zie paragraaf a, lid 1 tot
en met 3.
Normaal gesproken is slechts één (1) persoon die de medische begeleiding verzorgt voor elke
deelnemer toegestaan in de wedstrijdruimte. Als deze persoon één (of meerdere) assistent(en)
nodig heefgt, dan moeten de scheidrechters eerst worden geïnformeerd.
De coach en/of andere begeleiding is nooit toegestaan de wedstrijdruimte te betreden.
De hoofdscheidrechter zal naast de geblesseerde deelnemer gaan staan om er zeker van te
zijn dat de geboden assistentie door degene die de medische begeleiding verzorgt binnen de
regels plaatsvindt.
De hoofdscheidsrechter mag met de overige scheidsrechters overleggen in het geval hij
ditwenst.
Medische assistentie:
In de volgende gevallen dient de medische behandeling plaats te vinden buiten doch dicht bij
de wedstrijdruimte. De geblesseerde deelnemer moet worden vergezeld door een
scheidsrechter.
1. Bij een lichte blessure:
In het geval van een gescheurde nagel is het degene die de medische begeleiding
verzorgt, toegestaan om de nagel te knippen. Hij mag ook assisteren bij een blessure aan
het scrotum (zaadballen).
2. Bij een bloedende wond:
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3.

4.
5.

6.
7.

Om veiligheidsredenen moet een wond waarbij bloed vrijkomt altijd volledig worden
afgedekt door degene die de medische begeleiding verzorgt met behulp van verband,
plakband/sporttape, neustampons e.d. Het gebruik van bloedstelpende middelen is
toegestaan. Wanneer degene die de medische begeleiding verzorgt, wordt opgeroepen om
een deelnemer te verzorgen, dient de medische verzorging zo snel mogelijk te worden
uitgevoerd.
N.B.
Met uitzondering van bovenstaande situaties gaat de overwinning naar de tegenstander
door ‘kiken-gachi’ wanneer degene die de medische begeleiding verzorgt een behandeling
uitvoert.
Als het voor degene die de medische begeleiding verzorgt duidelijk is – met name in het
geval van ‘shime-waza’ – dat de gezondheid van de deelnemer (waarvoor hij
verantwoordelijk is) ernstig in gevaar is, mag hij zich naar de rand van de wedstrijdruimte
begeven en de scheidsrechters verzoeken de wedstrijd onmiddellijk te staken. De
scheidsrechters ondernemen alles wat noodzakelijk is om degene die de medische
begeleiding verzorgt, bij te staan. Een dergelijke onderbreking betekent per definitie dat
de deelnemer de wedstrijd verliest en een beslissing daartoe dient daarom uitsluitend in
uiterste situaties te worden genomen.
Als een cadet (-18 jaar) zijn bewustzijn verliest tijdens een ‘shime-waza’ dan is het
hemniet toegestaan om de wedstrijd voort te zetten.
Op officiële IJF-kampioenschappen moet de officiële teamarts een medische bevoegdheid
bezitten en zich vóór de wedstrijden laten registreren. Hij is de enige persoon die op de
daartoe aangewezen ruimte plaats mag nemen. Hij moet door het dragen van bijvoorbeeld
een Rode Kruis armband of vest.
Het accrediteren van een arts voor hun teams zijn de nationale bonden verantwoordelijk
voor de acties van hun teamartsen.
De artsen moeten worden ingelicht over wijzigingen in en interpretaties van de regels.

Artikel 28 – Situaties die niet onder de regels vallen
Indien zich een situatie voordoet die niet onder dit reglement valt, moeten de scheidsrechters,
na overleg met de scheidsrechterscommissie, deze situatie behandelen en een beslissing
nemen.
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BIJLAGEN
Artikel 7 - Positie en functie van de hoekscheidsrechters
In Nederland is het functioneren van hoekscheidsrechters, met uitzondering van alle
Nederlandse kampioenschappen en bondskampioenschappen (-15, -18, -21,
senioren, NKT, NJL, NK teamwedstrijden, ONK veteranen), toegestaan.
1.

De hoekscheidsrechters moeten de hoofdscheidsrechter bijstaan en een plaats innemen
tegenover elkaar op twee hoeken buiten de gevechtsruimte. De hoekscheidsrechter zit met
beide voeten uit elkaar buiten de gevechtsruimte met de handen aan de binnenkant van
de dijen, waarbij de handpalmen naar beneden zijn gericht. De hoekscheidsrechter moet
zichzelf en zijn stoel snel kunnen verplaatsen als zijn positie voor de deelnemers gevaar
kan opleveren.
2. Bij een handeling op de rand van de gevechtsruimte moet de hoekscheidsrechter
onmiddellijk aangeven of de handeling ‘jonai’ (in) of ‘jogai’ (uit) is.
3. Elke hoekscheidsrechter moet, door het geven van het juiste officiële teken, zijn mening
kenbaar maken, indien deze afwijkt van de mening van de hoofdscheidsrechter ten
aanzien van een technische beoordeling of een aangekondigde straf. De
hoekscheidsrechter moet zijn teken voor een waardering of straf niet eerder geven dan de
hoofdscheidsrechter.
4. Indien de hoofdscheidsrechter een hoger waardeoordeel uit over een technisch resultaat of
een straf dan de twee hoekscheidsrechters, moet hij zijn waardering aanpassen aan die
van de hoekscheidsrechter met de hoogste waardering.
6. Indien de hoofdscheidsrechter een lager waardeoordeel uit over een technisch resultaat of
een straf dan de twee hoekscheidsrechters, moet hij zijn waardering aanpassen aan die
van de hoekscheidsrechter met de laagste waardering.
7. Indien de ene hoekscheidsrechter een hoger en de andere hoekscheidsrechter een lager
waardeoordeel uit dan de hoofdscheidsrechter, moet de hoofdscheidsrechter zijn oordeel
handhaven.
8. Indien beide hoekscheidsrechters ten aanzien van het oordeel van de hoofdscheidsrechter
een afwijkende mening hebben en de hoofdscheidsrechter hun tekens niet opmerkt, staan
zij op en houden hun gebaar aan totdat de hoofdscheidsrechter dit opmerkt en zijn oordeel
herziet. Indien de hoofdscheidsrechter na enkele seconden de hoekscheidsrechters die zijn
opgestaan nog niet heeft opgemerkt, moet de hoekscheidsrechter die zich het dichtst bij
de hoofdscheidsrechter bevindt naar hem toegaan en hem op de hoogte brengen van het
meerderheidsoordeel.
9. De hoekscheidsrechter moet door het juiste teken zijn mening kenbaar maken over de
geldigheid van acties op de rand van de gevechtsruimte of daarbuiten.
10. Bespreking is slechts mogelijk en noodzakelijk als de hoofdscheidsrechter of één van de
hoekscheidsrechters getuige is geweest van iets dat de twee anderen niet hebben gezien
en dat van invloed kan zijn op de beslissing.
11. De hoekscheidsrechters moeten ook controleren dat de door de scorebordbediener
geregistreerde resultaten identiek zijn aan de scores die door de hoofdscheidsrechter zijn
aangekondigd. Indien een hoekscheidsrechter bemerkt dat de stand op het scorebord niet
juist is, moet hij de aandacht van de hoofdscheidsrechter op deze fout vestigen.
12. Indien een deelnemer vanwege een door de hoofdscheidsrechter noodzakelijk geachte
reden de wedstrijdruimte tijdelijk moet verlaten, is een hoekscheidsrechter verplicht de
deelnemer te vergezellen, om toe te zien dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden.
Toestemming om de wedstrijdruimte te verlaten wordt slechts in uitzonderlijke
omstandigheden verleend (bijvoorbeeld voor het verwisselen van de ‘judogi’ in het geval
dat deze niet voldoet aan de regels).
Als een deelnemer gedurende de wedstrijd enig deel van de ‘judogi’ buiten de
wedstrijdruimte moet verwisselen en de begeleidende hoekscheidsrechter is niet van
dezelfde sekse als de deelnemer, zal een official van dezelfde sekse, aangewezen door de
scheidsrechterscommissie, deze hoekscheidsrechter vervangen en de deelnemer
begeleiden.
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13. Alle scheidsrechters moeten de wedstrijdruimte verlaten tijdens het voorstellen van de
deelnemers of tijdens lange vertragingen in het programma.
14. Indien zijn wedstrijdruimte niet in gebruik is en er een wedstrijd gaande is op een
aangrenzende wedstrijdruimte, moet de hoekscheidsrechter zijn stoel verwijderen als deze
voor de deelnemers op de aangrenzende wedstrijdruimte gevaar zou kunnen opleveren.
Artikel 8 – Gebaren door de hoekscheidsrechter
De hoekscheidsrechters
1. ‘Jonai’:
Om aan te geven dat naar zijn mening de uitvoering van een werptechniek als geldig (‘in’)
moet worden beschouwd, heft de hoekscheidsrechter één hand omhoog, brengt hem langs
de grenslijn van de gevechtsruimte omlaag tot schouderhoogte, met de duimzijde boven
en de arm gestrekt, en houdt hem daar een ogenblik.
2. ‘Jogai’:
Om aan te geven dat er naar zijn mening niet meer wordt gestreden op een geldige ruimte
(‘uit), heft de hoekscheidsrechter, langs de grenslijn van de gevechtsruimte, één hand tot
schouderhoogte, de duimzijde boven en de arm gestrekt, en zwaait daarmee enkele keren
van rechts naar links of omgekeerd.
3. Om aan te geven dat een door de hoofdscheidsrechter toegekende waardering of straf
naar zijn mening ongeldig is, heft de hoekscheidsrechter één hand boven het hoofd en
zwaait daarmee twee of drie keer van rechts naar links.
4. Om aan te geven dat hij een ander oordeel heeft dan de hoofdscheidsrechter, maakt de
hoekscheidsrechter het juiste vermelde teken.
5. In ‘hantei’-situaties moeten de hoekscheidsrechters de vlaggen in de juiste hand houden
overeenkomstig de positie van de deelnemers. Nadat de hoofdscheidsrechter ‘hantei’ heeft
aangekondigd, moeten de hoekscheidsrechters onmiddellijk de blauwe (rode) of witte vlag
omhoog steken om aan te geven in wiens voordeel volgens hen beslist moet worden.
6. Indien de hoekscheidsrechters wensen dat de hoofdscheidsrechter ‘mate’ in ‘ne-waza’
verklaart (bijvoorbeeld bij geen voortgang) moeten zij beide handen tot schouderhoogte
heffen met de handpalmen naar boven gericht.
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Artikel 8 – Gebaren door de hoofdscheidsrechter (IJF Referee Rules)
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Artikel 15 – Groetprocedure
Het volgende is een bewerking van de IJF- groetprocedure.
Een deel van de judo-etiquette, het ‘rei’, is een traditie die het respect en de discipline
weergeeft die de unieke activiteiten van onze sport doordrenken. De leidraad voor het groeten
dient daarom te worden nageleefd op een respectvolle manier.
Alle staande buigingen moeten in een hoek van 30 graden zijn, gemeten op het middel.
a. Aanvangsgroet - Openingsceremonie
1. Wanneer de deelnemers staan opgesteld in de wedstrijdruimte, als laatste activiteit
van de openingsceremonie, moeten alle scheidsrechters zich zij aan zij opstellen vóór
de deelnemers en de teamleiding, met het gezicht naar de ‘joseki’.
2. Op het commando ‘kio-tsuke’, ‘rei’ buigen teamleiding, deelnemers en scheidsrechters
naar de ‘joseki’.
3. Direct daarop maken de scheidsrechters een halve draai tegen de klok in, met het
gezicht naar de deelnemers, en op het commando ‘rei’ buigen allen naar elkaar.
4. Dan, in volgorde van en in overeenstemming met de geplande gebeurtenissen,
verlaten de scheidsrechters, de teamleiding en de deelnemers de wedstrijdruimte,
zodat het toernooi / kampioenschap kan beginnen.
b. Laatste groet - Sluitingsceremonie
1. Wanneer de deelnemers staan opgesteld in de wedstrijdruimte, als laatste activiteit
van de sluitingsceremonie, stellen alle scheidsrechters zich zij aan zij op vóór de
deelnemers, met het gezicht naar de ‘joseki’.
2. Op het commando ‘kio-tsuke’ maken de scheidsrechters een halve draai tegen de klok
in, met het gezicht naar de deelnemers, en op het commando ‘rei’ buigen allen naar
elkaar.
3. Dan maken de scheidsrechters een halve draai tegen de klok in, met het gezicht naar
de ‘joseki’, en buigen op het commando ‘rei’ naar de ‘joseki’.
4. Daarna, in volgorde van en in overeenstemming met de geplande gebeurtenissen,
verlaten de scheidsrechters en deelnemers de wedstrijdruimte, waarmee het
evenement eindigt.
c. Bij het begin van een individuele wedstrijd
1. Voor het begin van de eerste wedstrijd van elke zitting van de ‘shiai’ loopt het eerste
team van aangewezen scheidsrechters langs de buitenrand van de wedstrijdruimte
achter
elkaar
(hoekscheidsrechter/hoofdscheidsrechter/hoekscheidsrechter)
tot
midden vóór de gevechtsruimte en treedt dan met het gezicht naar de ‘joseki’ de
wedstrijdruimte in.
2. Eenmaal in het midden van de wedstrijdruimte, staan de scheidsrechters zij aan zij en
buigen naar de ‘joseki’.
3. Van daar uit lopen de scheidsrechters naar voren de gevechtsruimte in, waar zij voor
de tweede keer naar de ‘joseki’ buigen.
4. Binnen
de
gevechtsruimte
buigen
de scheidsrechters
naar
elkaar.
De
hoofdscheidsrechter doet een stap achteruit, terwijl de hoekscheidsrechters zich met
het gezicht naar elkaar toe draaien voor de groet.
5. De hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechters nemen nu direct hun posities in. De
hoekscheidsrechter die het eerst zijn stoel bereikt, blijft vóór de stoel staan wachten
op de andere hoekscheidsrechter en samen gaan zij tegelijk zitten.
6. Vóór het begin van de eerste wedstrijd van elke zitting van de ‘shiai’ moet de
hoofdscheidsrechter erop toezien dat de eerste twee deelnemers zich houden aan de
bepalingen van i. ‘tachi-rei’ tussen deelnemers’, punt 2.
7. Het eerste team van scheidsrechters moet de wedstrijdruimte verlaten volgens de
groetprocedure onder f. ‘Scheidsrechtersteam verlaat de wedstrijdruimte’.
8. De hoekscheidsrechter met de kortste afstand moet langzamer lopen en de andere
hoekscheidsrechter moet sneller lopen, zodat beide hoekscheidsrechters tegelijk bij de
hoofdscheidsrechter bijeenkomen voor de groet.
d. Volgende hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechters
1. Na het eerste team officials, aangesteld voor de eerste wedstrijd, moeten alle
volgende groepen hoofdscheidsrechters en hoekscheidsrechters vóór het innemen van
hun posities de groetprocedure, zoals vastgesteld in c. ‘Bij het begin van een
individuele wedstrijd’ punt 1, 2 en 5, opvolgen.
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2.

Elk volgend team van scheidsrechters, met uitzondering van het laatste team per
zitting, dient de wedstrijdruimte te verlaten met het volgen van de ceremonie die is
uiteengezet onder f. ‘Scheidsrechtersteam verlaat de wedstrijdruimte’.

e. Wisselen van functie tussen hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechter
1. Wanneer na een wedstrijd, nadat het resultaat is bekendgemaakt en de deelnemers
de gevechtsruimte hebben verlaten, de hoofdscheidsrechter van positie moet wisselen
met een hoekscheidsrechter, moeten beide scheidsrechters elkaar naderen aan de
rand van de gevechtsruimte.
2. Eenmaal tegenover elkaar moeten zij buigen alvorens hun nieuwe posities in te
nemen.
3. Bij het passeren van elkaar loopt de nieuwe hoofdscheidsrechter aan de binnenkant en
neemt de kortere route naar de ‘hajime’-positie.
f. Scheidsrechtersteam verlaat de wedstrijdruimte
1. Na een wedstrijd, nadat het resultaat is bekendgemaakt en de deelnemers de
gevechtsruimte
hebben
verlaten,
moeten
de
hoofdscheidsrechter
en
hoekscheidsrechters, indien zij de gevechtsruimte verlaten, naar de buitenrand van de
wedstrijdruimte lopen.
2. Met het gezicht naar de ‘joseki’, vanuit een centrale positie, met de
hoofdscheidsrechter in het midden, moeten zij samen tegelijk naar de ‘joseki’ buigen
en dan de wedstrijdruimte verlaten.
g. Scheidsrechtersteam aan het einde van de ‘shiai’
1. Na de laatste wedstrijd van elke zitting en nadat het resultaat is bekendgemaakt,
moeten de hoofdscheidsrechter en de hoekscheidsrechters, na ook te hebben voldaan
aan hetgeen is bepaald in i. ‘tachi-rei’ tussen deelnemers’ punt 6, naar de
gevechtsruimte lopen en, eenmaal daarbinnen, zij aan zij met het gezicht naar de
‘joseki’ en met de hoofdscheidsrechter in het midden, buigen naar de ‘joseki’.
2. Als ze nog in de gevechtsruimte zijn, doet de hoofdscheidsrechter een stap achteruit,
de hoekscheidsrechters draaien met de gezichten naar elkaar toe voor het groeten en
tenslotte buigen de drie naar elkaar.
3. De hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechters lopen daarna naar het midden van de
rand van de wedstrijdruimte en met het gezicht naar de ‘joseki’, met de
hoofdscheidsrechter in het midden, buigen zij naar de ‘joseki’ en verlaten de
wedstrijdruimte.
h. Deelnemers betreden en verlaten de wedstrijdruimte
1. Bij het betreden en het verlaten van de wedstrijdruimte is het toegestaan dat de
deelnemers naar de ‘joseki’ buigen.
i. ‘Tachi-rei’ tussen deelnemers
Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan de richtlijnen van deze groetprocedure en
aan het IJF-wedstrijdreglement. Deelnemers die niet groeten in overeenstemming met
deze richtlijnen worden gevraagd dit wel te doen. Wie dit weigert wordt gerapporteerd aan
de Directeur Sport van de IJF of aan de toernooileiding. Op gezag van de toernooileiding
wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname en in het geval van een
medaillewedstrijd wordt de medaille en/of de wedstrijdnotering afgenomen.
1. De deelnemers moeten naar voren gaan naar het midden van de rand van de
gevechtsruimte. Daarna gaan de deelnemers op teken van de hoofdscheidsrechter
naar voren de gevechtsruimte op naar hun respectieve markering en buigen.
2. Als de twee deelnemers achter hun respectieve markering staan moeten zij zonder
verdere aanwijzing daartoe tegelijk naar elkaar buigen, een stap naar voren doen, in
een natuurlijke houding blijven staan en wachten op het commando ‘hajime’ van de
hoofdscheidsrechter.
3. Wanneer de wedstrijd voorbij is en de hoofdscheidsrechter ‘sore-made’ heeft
aangekondigd, moeten de deelnemers vóór hun respectieve markering gaan staan en
het resultaat afwachten. De deelnemers dienen op dat moment hun ‘judogi’ in orde te
hebben.
4. De hoofdscheidsrechter doet een stap voorwaarts, maakt de uitslag bekend en doet
een stap terug. Na bekendmaking van de uitslag doen de deelnemers gelijktijdig een
stap naar achteren en moeten zij naar elkaar buigen.
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j. Teamwedstrijden
1. Elke wedstrijd tussen twee teams wordt beschouwd als een zitting van een ‘shiai’.
2. Vóór het begin van elke teamwedstrijd moeten de hoofdscheidsrechter en
hoekscheidsrechters voldoen aan het bepaalde in c. ‘Bij het begin van een individuele
wedstrijd’ punt 1, 2, 3 en 4, dan aan punt 4, 5, 6 en 7 en tenslotte aan hetgeen is
bepaald in c. ‘Bij het begin van een individuele wedstrijd’ punt 5 van deze procedure.
3. Aan het eind van iedere teamwedstrijd moeten de hoofdscheidsrechter en
hoekscheidsrechters punt 9, 10, 11 en 12 van deze procedure volgen. Daarna moeten
zij naar het midden van de rand van de gevechtsruimte lopen en met het gezicht naar
de ‘joseki’ tegelijkertijd buigen. Na deze buiging vervolgen zij met er staat in g.
‘Scheidsrechtersteam aan het einde van de ‘shiai’’ punt 2 en 3 van deze procedure.
4. Vóór het begin van elke teamwedstrijd, met de hoofdscheidsrechter en
hoekscheidsrechters naast elkaar opgesteld, de hoofdscheidsrechter in het midden en
het drietal met het gezicht naar de ‘joseki’, buigen de twee teams gezamenlijk naar de
gevechtsruimte. Vervolgens lopen zij naar hun markering, waar zij met het gezicht
naar elkaar toe gaan staan, waarna de hoofdscheidsrechter de deelnemers gelast, met
beide handen recht vooruit en handpalm naar boven, met het gezicht naar de ‘joseki’
te gaan staan. Op dit gebaar draaien de deelnemers naar de ‘joseki’, terwijl zij in een
rij blijven staan.
5. Dan beveelt de hoofdscheidsrechter ‘rei’ en de deelnemers buigen.
6. De hoofdscheidsrechter geeft onmiddellijk aan dat de deelnemers weer naar elkaar toe
moeten draaien.
7. Wederom beveelt de hoofdscheidsrechter ‘rei’, de teams buigen naar elkaar en gaan
terug naar de rand van de gevechtsruimte en buigen.
8. Voor elke individuele wedstrijd moeten de deelnemers hetgeen is bepaald in i. ‘tachirei’ tussen deelnemers’ punt 1, 3 en 4 opvolgen.
9. Nadat alle individuele wedstrijden zijn beëindigd stellen de twee teams zich op binnen
de gevechtsruimte op hun markering, met de gezichten naar elkaar. De
hoofdscheidsrechter en hoekscheidsrechters, met de hoofdscheidsrechter in het
midden, stellen zich naast elkaar op, gezicht naar de ‘joseki’ en de opgestelde teams.
De hoofdscheidsrechter doet een stap naar voren en maakt de uitslag bekend.
10. De hoofdscheidsrechter doet een stap naar achteren, terug naar zijn oorspronkelijke
positie, en geeft het commando ‘rei’. De teams buigen naar elkaar.
11. Dan beveelt de hoofdscheidsrechter de deelnemers, met een gebaar zoals omschreven
is in punt 4, om naar de ‘joseki’ te draaien, in enkele rij blijvend.
12. De hoofdscheidsrechter geeft hierop het commando ‘rei’ en de deelnemers buigen
tegelijkertijd naar de ‘joseki’.
13. Hierna begeven de deelnemers zich terug naar de rand van de gevechtsruimte en
buigen.
14. Op dat moment buigen de hoofdscheidsrechter en de hoekscheidsrechters aan de
buitenrand van de gevechtsruimte naar de ‘joseki’, buigen naar elkaar en, volgens de
procedure zoals vastgesteld onder punt 7, lopen zij naar het midden van de grens van
de wedstrijdruimte, en met de hoofdscheidsrechter in het midden, buigen zij naar de
‘joseki’ en verlaten dan de wedstrijdruimte.
Samenvatting
De groettraditie bij judo is uniek ten opzichte van andere internationale sporten. De gebaren
getuigen van respect, waardering en hoffelijkheid. De hoofdscheidsrechter en
hoekscheidsrechters hebben een essentiële rol in het hooghouden van deze bijzondere
voorschriften door ervoor te zorgen dat het groeten geschiedt overeenkomstig deze procedure.
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