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Beste sportvrienden,
1. ALGEMEEN
Dit document bevat informatie m.b.t. het toernooi. Deel deze informatie met uw coaches,
deelnemende judoka’s en de ouders/verzorgers van die judoka’s.
Door de COVID beperkingen moeten wij een aantal maatregelen uitvoeren waardoor het toernooi
anders wordt dan ‘normaal’. Wij vragen uw begrip daar voor. Schroom niet om contact op te
nemen met info@judovenray.nl als U na het lezen van dit lijvig document toch nog vragen hebt.
2. COVID MAATREGELEN
a. Kom niet als U COVID verschijnselen hebt!
b. IEDEREEN die toegang wil tot het toernooi dient tenminste te beschikken over een EU/NLD
COVID QR-Code dan wel dient bij de hal een Rapid AG-Test (gratis) te ondergaan.
c. Bij aankomst wordt temperatuur en geldige QR-code en identiteitsbewijs gecontroleerd.
d. Indien een persoon niet over een geldige QR-code beschikt of, als die niet te controleren is,
dient de persoon ter plekke een Rapid AG-Test te ondergaan. Hierbij wordt GEEN staafje in de
neus gedaan maar, moet de persoon in een bakje spugen (klik de link voor uitleg). De testen
worden uitgevoerd onder supervisie van geautoriseerd personeel, die weer onder supervisie
van een arts staan.
Noot: inentingsboekjes, inentingscertificaten o.i.d. zijn geen vervangers van QR-codes.
e. Personen met een hogere temperatuur dan 38 graden Celsius dienen altijd een Rapid AG-Test
te ondergaan, ongeacht of zij een QR-code hebben.
f. Positief geteste personen op de Rapid AG-Test worden niet toegelaten.
g. Na de COVID check kunt U de hal betreden.
h. Het toernooi is een gesloten bubbel. Als U het toernooi verlaat en terug naar binnen wilt, dient
U over een toegangsbewijs te beschikken en vindt altijd (weer) COVID triagecontrole plaats.
i. De bubbel beschikt over ‘lucht plaatsen’, zodat U niet de hele tijd binnen hoeft te blijven.
j. Houdt U zich aan de basis COVID maatregelen: was regelmatig uw handen; schut geen
handen; hoest in uw ellenboog. Er zijn desinfectiepunten aanwezig.
k. Bezoekers mogen met geldige zitplaatsbewijzen plaatsnemen op de tribunes. Zij worden niet
toegelaten in de zaal bij de tatami’s.
l. Coaches met geldige coachkaart en armband mogen zich vrij in de zalen bij de tatami’s
bewegen. Zij hebben echter geen toegang tot de tribunes.
m. Ook judoka’s mogen zich vrij in de zalen bewegen. Zij hebben echter ook geen toegang tot de
tribunes.
n. Iedereen mag vrij van het restaurant in de accommodatie gebruik maken zonder zich opnieuw
te laten testen. Iedereen is al getest bij aankomst.
3. TIJDSCHEMA
a. Het weegschema van zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2021 is op onze website
gepubliceerd. Wij verzoeken u vriendelijke de gegevens van uw deelnemers nauwkeurig te
controleren. U kunt als club zelf wijzigingen invoeren tot en met 8 oktober 2021.
b. Om drukte bij de ingang te voorkomen (m.n. aan het begin van een dag) worden deelnemers
verzocht om op de aangegeven tijden te komen. Eenmaal binnen mag iedereen blijven tot het
einde van de toernooi dag (dit i.t.t. eerdere beperkingen).
c. Wij kunnen ons voorstellen dat i.v.m. samen reizen judoka’s, begeleiders en coaches vroeger
op het toernooi aanwezig zijn. Bij het toelaten tot het toernooi houden we ons planningsschema
aan maar er wordt wel een bepaalde coulance toegestaan Bij drukte m.n. bij de ingang- wordt
echter het planningsschema gehanteerd en bestaat de kans dat ‘vroeg komers’ even moeten
wachten. Houd daar rekening mee.
De geplande toegangstijden staan op de weegbriefjes en het tijdschema.
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d. Wij verzoeken u om op tijd in de Sporthal De Wetteling, Zuidsingel 2, 5801AH Venray
aanwezig te zijn; te laat komen kan tot uitsluiting van de deelname aan het toernooi leiden.

4. COACHKAARTEN, WEEGKAARTEN EN ZITPLAATSBEWIJZEN
a. Omdat coachkaarten en zitplaatsbewijzen op naam moeten worden uitgegeven, kunt U die
namen invullen in ons registratiesysteem..Log in via: https://judovenray.nl/index.php/nl/login-4
en kies in de menubalk de optie [Club Details]. In het submenu kunt u uw coachkaarten en
zitplaatsbewijzen registreren. Registratie is mogelijk tot en met 11 oktober 2021.
b. Coachkaarten (gratis) en zitplaatsbewijzen voor bezoekers (Euro 5/dag) worden per dag naar
ratio van het aantal judoka’s van uw club op die dag verstrekt.
Meer kaarten kunnen we i.v.m. COVID beperkingen niet verstrekken.
c. Zodra uw betaling binnen is, doen wij U de zitplaatsbewijzen digitaal toe komen. Print ze uit en
verstrek ze aan de betreffende personen.
d. Deze kaarten vormen uw toegangsautorisatie; zorg dus dat U ze tezamen met een
legitimatiebewijs of judopas bij de ingang van ons toernooi kunt tonen! Zonder één van deze
kaarten komt U niet naar binnen!
e. Nabij de ingang van de Covid check ruimte is onze Informatie Desk. Daar ontvangen de
coaches hun coachkaarten en weegbriefjes van de judoka’s. Elke coach ontvangt tevens een
eenmalig aan te brengen polsbandje. Uitsluitend de combinatie van ongeschonden gedragen
polsbandje en zichtbaar gedragen, gemerkte coachkaart is geldig voor een verblijf in de
wedstrijdhal.
f. Weegbriefjes hebben per weeggroep (en dus weegtijd) een afwijkende kleur. Bij drukte aan de
ingang krijgt de betreffende kleur voorrang.
g. Op het toernooi worden in principe geen zitplaatsbewijzen verkocht.
5. BETALING
Zoals gesteld in eerdere communicaties, dienen betalingen vóór 8 oktober a.s. op onze
bankrekening te staan: NL51RABO0132426447 BIC: RABONL2U o.v.v.: IJTV en uw
toernooiclubnummer.
Details bank: RABO BANK VENRAY, Schouwburgplein 13, 5801 BV Venray, Nederland.
6. WEGING
a. Wijzigingen aan de judoka data kan de club zelf tot en met 8 oktober 2021 online invoeren.
b. Daarna zijn veranderingen alleen nog tijdens het toernooi mogelijk op de weging als de
voortgang van het toernooi dat toelaat en tegen contante betaling van € 3,00
administratiekosten.
c. Nieuwe deelnemers kunnen tijdens het toernooi niet meer worden ingeschreven.
d. Bij de weging ontvangt elke judoka een deelnemerskaart met daarop een sticker met de
gegevens van de weging. Deze sticker, geplakt op de deelnemerskaart is het bewijs dat de
judoka is gewogen en dat hij aan het toernooi in zijn gewichts- en leeftijdsklasse kan
deelnemen.
e. Op de deelnemerskaart staat de voorlopige aanvangstijd en de tatami waar hij/zij moet zijn.
Zonder deze deelnemerskaart/sticker kan de judoka niet aan het toernooi deelnemen.
f. Tijdens de weging wordt op zaterdag een tolerantie aangehouden van 200 gram met de
judobroek aan. Op zondag is de tolerantie 100 gram met of zonder judobroek aan.
g. Het dragen van een witte judogi is verplicht. Het gebruik van een blauwe judogi is een optie.
7. WEDSTRIJD SCHEMA
De op het programma aangegeven aanvangstijden zijn indicatief. Afhankelijk van de voortgang op
de tatami’s kunnen wedstrijden later starten maar, er bestaat ook de mogelijk dat wedstrijden
eerder starten. (echter nooit eerder dan het einde van de weegtijd per klasse)
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Judoka’s en hun coaches dienen derhalve volgens schema tijdig op de toernooi locatie
aanwezig te zijn.
De informatieschermen, CoachApp en de web omgeving geven de definitieve tijden aan.
8. JEUGDREGLEMENT ONDER 10 JAAR
Start van de wedstrijd
De judoka’s (her)starten altijd vanuit vaste kumi-kata (kenka/ai yotsu)
9. JEUGDREGLEMENT ONDER 12 JAAR
a. Aanvullende gewichtsklasse
Volgens de reglementen van de Nederlandse Judo Bond worden we in bepaalde gevallen
gedwongen een aanvullende gewichtsklasse te vormen. Jeugdige judoka’s (tot 12 jaar) mogen
bij de plus-gewichten (bij de meisjes +40 en +48 kg, bij de jongens +42 en +50 kg) niet
zwaarder zijn dan 120% van het plusgewicht van die klasse (dus respectievelijk niet zwaarder
dan 48 kg en 58 kg bij de meisjes en 51 kg en 60 kg bij de jongens). Is dat wel het geval, dan
zal een nieuwe gewichtsklasse moeten worden gevormd; veelal zal dan echter de betrokken
judoka als enige in die klasse zijn ingedeeld en kan deelname alleen nog maar plaatsvinden in
de naast hogere leeftijdscategorie.
b. Verboden technieken
Eveneens bij reglement van de Nederlandse Judo Bond zijn bij jeugdige judoka’s (tot 12 jaar)
de volgende technieken en variaties daarop verboden en worden bestraft met Shido
• Alle Sutemi-Waza technieken.
• Alle worpen direct op één of twee knieën.
• Shime-Waza technieken.
• Kansetsu-Waza technieken.
• Sankaku-Waza technieken.
• In Tachi-Waza direct om het hoofd pakken. Het hoofd, de hals en de
schouder dienen vrij te blijven. (zie hieronder foto’s ter verduidelijking)
Ontstaat deze situatie in de actie dan volgt ook shido.
• In Ne-Waza om het hoofd pakken zonder daarbij een arm in te sluiten.
• In Tachi-Waza alle pakkingen onder de band.
• Kata-sankaku grip en alle soortgelijke grips waarbij er spanning op de
nek-en /of rugwervel zou kunnen ontstaan.

Toegestaan

c.

Toegestaan

Niet toegestaan

Bepaling van de winnaar
Bij gelijke stand in scores wordt de winnaar als volgt bepaald: de judoka met de minste straffen
wint. Bij gelijk aantal straffen wordt er middels hantei de winnaar bepaald. Bij hantei wordt
respectievelijk gekeken wie de meeste kinsa’s, aanvallen, activiteit of positief judo heeft laten
zien.
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d. Blessures
Alle gevallen van blessures en klein medisch ongemak mogen worden behandeld.
e. Veiligheid
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter van
mening is dat de veiligheid in het geding is, kan de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk
onderbreken. De scheidsrechter kan hierbij maatregelen treffen die hij nodig acht, bestraffend
optreden met daarbij de intentie van de handeling in acht nemend.
10. REGLEMENT ONDER 15 JAAR
De IJF Reglementen vormen de basis voor de Nederlandse regels voor jeugdigen tot 15 jaar. In
aanvulling daarop zijn de volgende acties niet toegestaan:
• Kansetsu-Waza technieken.
• Kata-sankaku grip en alle soortgelijke grips waarbij er spanning op de
nek-en /of rugwervel zou kunnen ontstaan.
• Wanneer een judoka het bewustzijn verloren heeft als gevolg van een
verwurging volgt automatisch uitsluiting voor de rest van het toernooi.

11. Judoka’s met lang haar, dienen ervoor te zorgen dat de nek
vrij is. Dat wil zeggen dat een ‘losse’ paardenstaart niet meer
is toegestaan. Wat wel mag, is bijvoorbeeld gevlochten haar,
of een paardenstaart, waarbij er meerdere elastieken gebruikt
worden. Zie de foto voor verduidelijking.

12. NEGATIEF COACH GEDRAG
In navolging van de regels van de IJF is coaching alleen toegestaan gedurende Matte!
Daarenboven zal negatief gedrag van de coach ten opzichte van de arbitrage niet worden
getolereerd. Dat betekent dat er op zal worden toegezien dat de coach zich alleen bemoeit met
het coachen van zijn eigen judoka. Alle negatieve handelingen en gedragingen t.o.v. de arbitrage
zal direct tot gevolg hebben dat het de coach niet zal worden toegestaan de judoka verder te
coachen langs de rand van de mat. Negatieve handeling zijn onder andere:
a. Aanstootgevend gedrag;
b. Trachten de scheidsrechter te beïnvloeden;
c. Uiten van scheidsrechters-termen en/of gebaren;
d. Het aanvechten/bestrijden van scheidsrechterlijke beslissingen;
e. Negatieve uitlatingen t.o.v. scheidsrechters, deelnemers en/of organiserende instantie.
13. REGLEMENT, WEDSTRIJDDUUR EN GOLDEN SCORE

Gender

Born

M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F

U10
U12
U15
U18
U21
Seniors

Game
Time

Golden
Score

Arm
Locks

Strangling

Necktie

2 min.
2 min.
3 min.
4 min.
4 min.
4 min.

NO
NO
YES
YES
YES
YES

NO
NO
NO
YES
YES
YES

NO
NO
YES
YES
YES
YES

NO
NO
NO
YES
YES
YES
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a. De rusttijd tussen twee wedstrijden is, conform het wedstrijdreglement van de Judo Bond
Nederland, minimaal gelijk aan één maal de wedstrijdduur.
14. PRIJSUITREIKING
a. De Prijsuitreiking vindt plaats in de Hal 1 van de sportaccommodatie
b. Er zijn medailles voor de winnaars, 2e en twee maal 3e plaatsen en deze worden uitgereikt
z.s.m. nadat de wedstrijden van de verschillende categorieën voltooid zijn.
15. TOESCHOUWERS CAPACITEIT
a. Ook dit jaar beschikken we weer over twee hallen, met elk een maximale toegestane bezetting
van 75%. Er zijn geen vaste zitplaatsen. Zitplaatsbewijs houders mogen dan ook gebruik
maken van beide tribunes, zodat ze in beide zalen kunnen kijken. Let op: prijsuitreikingen zijn
alleen in sporthal 1.
b. Op last van de brandweer mogen –gelet op het aantal toeschouwers op de tribune– tassen niet
meegenomen worden op de tribune; in noodsituaties zorgen die tassen voor extra problemen
op de vluchtroute.
16. INFORMATIEVOORZIENING
a. Wedstrijden worden zoveel mogelijk gestreamed op Facebook:
https://www.facebook.com/JudoTournamentVenray/
b. Er zijn een drietal apps beschikbaar die de gebruikers kunnen downloaden in de App- en
PlayStore, waarmee het toernooi kan worden gevolgd:
i. JudoCoachApp ®©;
ii. JudoAudienceApp ®©;
iii. JudoPlayerApp ®©;
c. Een webversie is beschikbaar via: judovenray.nl/audience (en kan tot 10 oktober test data
bevatten).
17. OVERNACHTINGEN
Indien uw club bij ons gereserveerd heeft voor overnachtingen, dan hebt u de bevestiging daarvan
per e-mail ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u om met spoed met ons
contact op te nemen. Wijzigingen in overnachtingen (aantal personen, nachten e.d.) zijn niet meer
mogelijk.

18. RESERVERINGEN VAN BUNGALOWS OP “CENTERPARCS DE LIMBURGSE PEEL”

a. Zoals gesteld in eerdere communicaties, dienen betalingen van CenterParcs en
hotelreserveringen vóór 8 oktober a.s. op onze bankrekening te staan: NL51RABO0132426447
BIC: RABONL2U o.v.v.: IJTV en uw toernooiclubnummer.
Details bank: RABO BANK VENRAY, Schouwburgplein 13, 5801 BV Venray-NL.
Wanneer de betalingen van gereserveerde bungalows bij CenterParcs zijn voldaan dan kunt
zich rechtstreeks bij het CenterParcs melden op de inchecktijd vanaf 15.00 uur.
b. Wanneer er nog openstaande kosten zijn van reserveringen, dan dient u deze eerst te voldoen
in de sporthal De Wetteling alvorens u zich bij CenterParcs kunt inchecken.
c. De uitgifte van de sleutels van de bungalows en de inname van de sleutels bij vertrek geschiedt
op de receptie van het park zelf door personeel van CenterParcs. U dient zich bij de receptie van
het park te melden met de door ons aan u uitgereikte bevestiging van uw boeking.
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19. RESERVERING VAN KAMERS IN HOTEL ASTERIA

a. Zoals gesteld in eerdere communicaties, dienen betalingen van hotelreserveringen vóór 8
oktober a.s. op onze bankrekening te staan: NL51RABO0132426447 BIC: RABONL2U o.v.v.:
IJTV en uw toernooiclubnummer.
Details bank: RABO BANK VENRAY, Schouwburgplein 13, 5801 BV Venray-NL.
Wanneer de betalingen van Hotel reserveringen zijn voldaan dan kunt zich rechtstreeks bij het
Hotel Asteria melden op de inchecktijden.
b. Wanneer er nog openstaande kosten zijn van reserveringen, dan dient u deze eerst te voldoen
in de sporthal De Wetteling alvorens u zich bij Hotel Asteria of CenterParcs kunt inchecken.
Inchecken bij Hotel Asteria en CenterParcs vanaf 15.00 uur.
Het adres van Hotel Asteria:

Het adres van Sporthal de Wetteling:

Maasheseweg 80A
5804 AD Venray-Oostrum
+31 478511466

Zuidsingel 2
5802EG Venray

Het adres van CenterParcs:
CenterParcs Limburgse Peel
Peelheideweg 25
5966 PJ America
+31 774648484
20. AANVULLENDE INFORMATIE
a. Aanvullende en last-minute informatie vindt U op onze Toernooi website:
https://www.judovenray.nl/toernooi => [Informatie] => [Toernooi Documenten].
b. Voor belangrijke mededelingen of dringende vragen kunt u ons bellen op 0478 58 79 85 en, bij
geen gehoor, op de mobiele telefoon 06 510 95 837.
c. Voor overige vragen e.d. kunt u mailen naar: info@judovenray.nl
Wij wensen u en uw judoka’s een succesvol en veilig toernooi.
Met vriendelijke groet,
Judo Vereniging Venray.

Pagina 6 van 7

INTERNATIONAAL JUDO TOERNOOI VENRAY 2021
LAATSTE INFORMATIE
Versie: 03 oktober 2021

Pagina 7 van 7

