ALGEMENE BEPALINGEN:
Artikel 1 Begripsbepalingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestuur: het bestuur van de vereniging West Friese Judo Competitie;
Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie;
Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;
Competitieleider: de competitieleider van de West Friese Judo Competitie Jeugd;
Deelnemer: een sportschool, vereniging of andere organisatie, aangesloten bij de Judo Bond
Nederland, die met een team deelneemt aan de West Friese Judo Competitie Jeugd;
Competitie: de West Friese Judo Competitie Jeugd;
Wedstrijd: de confrontatie tussen judoka’s van twee teams in hun gewichtsklasse.
Teamwedstrijd: de confrontatie tussen twee teams tijdens een ronde van de West Friese Judo
Competitie Jeugd;

Artikel 2 Financiële bijdrage:
1.
2.

De hoogte van de financiële bijdrage voor deelname aan de West Friese Judo Competitie Jeugd
wordt bepaald door het bestuur.
Alle clubs dienen de financiële bijdrage voor het nieuwe seizoen vóór 1 november van het seizoen te hebben voldaan.
2.1. Indien de penningmeester een herinnering moet sturen, is de penningmeester gerechtigd
administratiekosten in rekening te brengen.
2.2. Heeft een deelnemer voor 31 december van het seizoen de financiële bijdrage niet voldaan, dan dient bij deelname aan het volgende seizoen de financiële bijdrage voor 1 juli
voorafgaande aan het nieuwe seizoen te zijn voldaan op de rekening van de penningmeester. Is de bijdrage niet voor 1 juli ontvangen dan wordt de betreffende deelnemer
voor het nieuwe seizoen uitgesloten van deelname aan de West Friese Judo Competitie
Jeugd.

COMPETITIE BEPALINGEN:
Artikel 3 Bepalingen van organisatorische aard:
1.

2.
3.
4.

De deelnemers worden, voor aanvang van het nieuwe seizoen, door de competitieleider verdeeld over verschillende klassen.
1.1.
De indeling wordt gemaakt naar aanleiding van de uitslagen van het afgelopen seizoen.
De teams worden op één lijst geplaatst, waarbij de nummer laatst van een klasse van
plek wisselt met de nummer één van de klasse eronder. De competitieleider zal vanuit
deze lijst van bovenaf de klassen indelen in klassen van, voorzover mogelijk, gelijke
grootte.
1.2.
Nieuwe deelnemers worden naar inzicht van de competitieleider op de betreffende lijst
geplaatst.
De competitieleider bepaalt bij aanvang van het seizoen het systeem van de competitie. Hij zal
een keuze maken tussen een hele en anderhalve competitie, waarbij de deelnemers elkaar
respectievelijk twee of drie keer tijdens de competitie treffen.
Voor elke wedstrijddatum worden door de competitieleider een of meerdere deelnemers
aangewezen als organisator van een competitieronde in de betreffende klasse.
De wedstrijden worden op de door de competitieleider aangegeven data gehouden.
4.1. Er mag alleen van datum en tijdstip veranderd worden in geval van uiterste noodzaak,
dit ter beoordeling van de competitieleider en onder de volgende voorwaarden:
Overleg over verplaatsing dient uiterlijk twee weken van tevoren met de
deelnemers te zijn gevoerd.
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De competitieleider dient uiterlijk twee weken van tevoren op de hoogte te
worden gesteld van de nieuwe datum en de te gebruiken locatie.
Het inhalen van een competitieronde dient te gebeuren voor de eerstvolgende competitieronde.
4.2.
Indien een deelnemer op de ingeplande datum geen gastheer kan zijn, dient hij
zelf één van de deelnemers te regelen als vervanger. De deelnemer dient de competitieleider hiervan op de hoogte te stellen!
5. Iedere deelnemer, die op een competitiedag als organisator optreedt zorgt voor blanco competitieformulieren en weeglijsten. Deze formulieren kunnen worden gedownload van de site
www.wfjc.nl.
6. De judoka’s van de deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijden gewogen te worden
op de door de organisator te hanteren weegschaal.
6.1. Bij de weging dient een officiële weeglijst, volledig ingevuld met eventuele reserves te
worden ingeleverd. De coach van het te wegen team mag vooraf, op de te hanteren
weegschaal, zijn judoka’s wegen om de weeglijst te kunnen invullen.
De opstelling is bindend voor één wedstrijd.
6.2. Elke judoka dient bij de weging een judopaspoort te tonen met een geldig betaalbewijs
van de Judo Bond Nederland. Daarbij dient het aansluitnummer vermeld op het betaalbewijs overeen te komen met het aansluitnummer van de deelnemer bij de Judo Bond
Nederland.
6.3. De aansluitnummers van de gastjudoka’s moeten op de weeglijst worden vermeld.
6.4. De coach van de bezoekende deelnemer heeft het recht de paspoorten van de gastheer
te controleren als deze de tegenpartij is.
6.5. Bij de weging geconstateerde problemen (fout aansluitnummer, geen paspoort) dienen
te worden vermeld op de weeglijst. De gastheer heeft de plicht de teams, van de tegenpartij, hiervan op de hoogte te stellen.
6.6. De gastheer biedt de weeglijsten aan de coaches aan om deze als gezien te ondertekenen. Bezwaren tegen opgestelde judoka’s dienen direct kenbaar gemaakt te worden.
6.7. Indien er op de weeglijst geen vermeldingen zijn, maar achteraf blijkt dat betreffende
judoka ten onrechte opgesteld was, zal de uitslag worden aangepast.
Indien een deelnemer, voor een eerste maal in het lopende seizoen, niet met een team
verschijnt op de geplande competitiedag, is de deelnemer een boete verschuldigd van €25,00.
7.1. Indien een deelnemer voor een tweede maal in het seizoen niet verschijnt is de
deelnemer een boete verschuldigd van € 75,00
7.2. Indien een deelnemer voor een tweede maal niet opkomt dagen of afbericht voor een
competitieronde heeft het bestuur de mogelijkheid de deelnemer uit de competitie te halen.
7.3 Bij het wegblijven van een deelnemer kan de organisator een declaratie indienen voor de
gemaakte kosten bij de penningmeester.
8. Het team dat zich gedurende de competitie geheel terug trekt uit de competitie is verplicht een
boete te voldoen van € 75,00.
9. Indien een deelnemer zich terug trekt of door het bestuur uit de competitie wordt gehaald,
worden alle gespeelde wedstrijden van de deelnemer geschrapt. De deelnemer wordt voor het
komende seizoen uitgesloten van deelname en zal bij een nieuwe aanmelding naar inzicht van
de competitieleider worden ingedeeld.
-

7.

Artikel 4 (Uit)lenen van judoka’s:
1.

Het is in alle klassen toegestaan om maximaal twee judoka's op te stellen met een aansluitnummer van een andere deelnemer of organisatie aangesloten bij de Judo Bond Nederland. De
namen van deze judoka’s moeten minimaal veertien dagen voor aanvang van de competitie bij
de competitieleider bekend zijn, door middel van een schriftelijke aanmelding.

Artikel 5 vormen van combinatieteams:
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1.
2.
3.
4.
5.

Het is voor iedere deelnemer (met uitzondering van deelnemers uitkomend in de hoofdklasse)
toegestaan om met één andere deelnemers een teamlicentie aan te vragen.
De teamlicentie moet tenminste één maand voor aanvang van de zomervergadering (derde of
vierde zaterdag in augustus) schriftelijk zijn aangevraagd bij de competitieleider.
Indien deelnemers een teamlicentie hebben gekregen is het voor de deelnemers niet meer
toegestaan om ook nog afzonderlijk met een eigen team, dan wel in licentie met een andere
deelnemer, uit te komen in een klasse van de West Friese Judo Competitie Jeugd.
Deelnemers die in het bezit zijn van een teamlicentie mogen geen judoka’s lenen van andere
deelnemers of organisaties aangesloten bij de Judo Bond Nederland.
Na overleg met de ledenvergadering van de West Friese Judo Competitie wordt de klasse bepaald waarin bovengenoemde combinatie wordt ingedeeld. Bij onenigheid, bepaald het bestuur.

Artikel 6 Wedstrijdbepalingen:
1.

2.
3.

4.
5.

Een volledig team bestaat uit negen judoka’s, uitkomend in de volgende gewichtsklassen:
t/m 24 kg; t/m 27 kg; t/m 30kg; t/m 34kg; t/m 38 kg; t/m 42 kg; t/m 46 kg; t/m 50 kg; en
t/m 55 kg.
1.1. De maximaal toegelaten gewichtsoverschrijding is 500 gram, op de te hanteren weegschaal.
1.2. Judoka’s mogen één gewichtsklasse boven de eigen gewichtsklasse worden opgesteld,
wel dienen zij aan de leeftijdseisen, behorende bij de gewichtsklasse te voldoen.
1.3. In twee verschillende gewichtsklassen judoën door dezelfde persoon in één ontmoeting is
verboden.
De teams moeten zijn samengesteld uit judoka’s van verschillende geboortejaren. De competitieleider maakt voor aanvang van de competitie bekend uit welke geboortejaren de judoka’s in
een bepaalde gewichtsklasse moeten komen.
Tijdens een competitieronde dient de deelnemer met een team op de mat te verschijnen,
waarin tenminste in vijf van de negen gewichtsklassen een judoka is opgesteld. Gebeurt dit
niet dan wordt hiervan door de organisator melding gemaakt bij de competitieleider. De in gebreke blijvende deelnemer is dan verplicht een boete te betalen van €25,00.
3.1. Als een deelnemer tijdens een competitieronde met een team verschijnt met minder dan
vijf gewichtsklassen bezet, kunnen de aanwezige judoka’s hun partijen afwerken. De
daarbij gescoorde punten zullen normaal in de uitslag opgenomen worden. De boeteverplichting blijft echter bestaan.
3.2. Indien tijdens een wedstrijd een judoka geblesseerd raakt, mag het team een in de zaal
aanwezige judoka toevoegen aan het team voor de volgende wedstrijd. Deze judoka
dient nog wel gewogen te worden en aan alle eisen te voldoen.
Judoka's vanaf 6e kyu mogen worden opgesteld in het team van de deelnemer.
Er wordt gestreden volgens het judo wedstrijdreglement van de Judo Bond Nederland, met
dien verstande dat er in de eerste zes gewichten gejudood wordt naar het reglement <12 jaar
en de laatste drie gewichten strijden naar het reglement <15 jaar.

Artikel 7 Puntentelling:
1.

2.

Per wedstrijd verdient een judoka:
Bij overwinning
- 2 matchpunten.
Bij verlies
- 0 matchpunten.
1.1. Om aanspraak te kunnen maken op punten moet een judoka, tijdens de openingsgroet
van het team, fysiek aanwezig zijn op de mat.
1.2. Indien een deelnemer in een gewichtsklasse geen judoka heeft opgesteld, worden 2
matchpunten en 10 judopunten toegekend aan de tegenstander.
1.3. Indien deelnemers beiden geen judoka hebben opgesteld in een gewichtsklasse worden
er geen punten toegekend.
Per teamontmoeting verdient de deelnemer:
Bij overwinning
- 2 competitiepunten.
Bij gelijkspel
- 1 competitiepunt.
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3.

Bij verlies
- 0 competitiepunten.
2.1. Indien een deelnemer niet verschijnt tijdens de geplande competitieronde, gaan de
teamontmoetingen verloren met maximaal: 2 competitiepunten, 18 matchpunten en
90 judopunten, afhankelijk van de hoeveelheid opgestelde judoka’s bij de tegenpartij.
Competitiewinnaar is het team dat de meeste competitiepunten heeft behaald in zijn klasse.
3.1. Indien meerdere deelnemers eenzelfde hoeveelheid competitiepunten hebben behaald
zijn de behaalde matchpunten doorslaggevend voor de eindklassering.
3.2. Indien meerdere deelnemers eenzelfde hoeveelheid competitie- en matchpunten hebben
behaald zijn de behaalde judopunten doorslaggevend voor de eindklassering.
3.3. Indien deelnemers eenzelfde aantal competitie-, match- en judopunten hebben behaald
zal voor de eindklassering voor de plaatsen 1, 2 en 3 de uitslag van de laatst gespeelde
teamwedstrijd doorslaggevend zijn. Bij de overige eindklasseringen zijn de teams gelijk
geëindigd in de eindklassering.
3.4. Indien de laatst gespeelde teamwedstrijd gelijk is geëindigd zal voor de eindklassering
voor de plaatsen 1, 2 en 3 op de slotavond een beslissingswedstrijd gespeeld moeten
worden door drie gewichten van de teams van de gelijk geëindigde deelnemers. De drie
gewichtsklassen zullen door loting worden bepaald.

Artikel 8 Arbitrage en etiquette:
1.

2.

3.
4.
5.

Iedere deelnemer is verplicht bij elke competitieronde een scheidsrechter mee te nemen.
1.1. Indien een deelnemer niet in staat is voor een scheidsrechter te zorgen, dan dient men
zeven dagen voor de betreffende competitiedag de organisator van die competitieronde
op de hoogte te stellen. De organisator kan dan voor vervanging trachten te zorgen. De
organisator vermeld op de wedstrijdformulieren welke scheidsrechters er hebben gearbitreerd.
Indien een deelnemer geen scheidsrechter levert tijdens een competitieronde is hij de gastheer een boete van € 25,- verschuldigd. De gastheer is zelf verantwoordelijk voor het innen
van de boete.
2.1. Tijdens de slotronde is het bestuur van de competitie gastheer en zal de boete ten behoeve van de kas van de WFJC komen.
De aanwezige scheidsrechters dienen in het bezit van een geldige licentie van de Judo Bond
Nederland.
De scheidsrechter dient zich te presenteren in het officiële scheidsrechter tenue van de Judo
Bond Nederland.
De scheidsrechter controleert de puntentelling en parafeert het wedstrijdformulier.

Artikel 9 Eerste hulp verlening:
1.
2.

Iedere organisator is verplicht te zorgen voor ten minste één gediplomeerde E.H.B.O. -er in de
dojo tijdens de door hem georganiseerde competitieronde.
Indien de organisator niet heeft voldaan aan de verplichting als hierboven onder punt 1 van
artikel 9 genoemd is de organisator verplicht een boete te betalen van € 25,00.

OVERIGE BEPALINGEN:
Artikel 10 Boetes:
1.
2.
3.

Alle boetes, met uitzondering van de boete genoemd in artikel 8 lid 2, worden geïnd door de
penningmeester.
14 Dagen na het verzenden van de nota door de penningmeester dient de boete te zijn voldaan. Bij elke aanmaning mag de penningmeester administratiekosten in rekening brengen.
Indien een deelnemer de openstaande boete(s) niet voor 1 augustus heeft voldaan wordt zij
automatisch uitgesloten van deelname aan het komende seizoen. De verplichting tot betaling
van de boete blijft bestaan.
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Artikel 11 Geschillen:
1.
2.

Geschillen dienen te worden voorgelegd aan het bestuur. Zij zijn bevoegd uitspraak te doen
over de geschillen.
De uitspraak van het bestuur is bindend.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden:
1.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur. Deze uitspraken zijn
bindend, tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
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