
 

 

 

 

 

 

LOCATIE – TYPE WEDSTRIJD - TIJDEN – ENGAGEMENT  

Plaats :              Sportcentrum « Blocry » 

Place des Sports, 1 

1348 -  Ottignies – Louvain-la-Neuve 

(plattegrond bijgevoegd) 

TYPE WEDSTRIJD : 

Individuele internationale competitie voor mannelijke en vrouwelijke veteranen judoka’s (+30 jaar). 

Voor Judo Wallonie-Bruxelles en Judo Vlaanderen deelnemers is de Open Belgische het nationale 

veteranenkampioenschap. 

3 matten + 1 opwarmingsmat 

TIJDEN :  

Officiële wegingen voor mannen en vrouwen ter plaats : 

ZATERDAG 22 AVRIL ZONDAG 23 AVRIL 

 

Voor alle categorieën : 
 

van 15u tot 17u 
 
 

 

Voor alle categorieën : 
 

van 08u tot 09u  
 

Extra wegingen : 
(voor mannelijke categorieën 

 -81 , -90, -100 et +100 Kg) 
 

van 10u30 tot 11u 

REGELS 

OPEN BELGISCHE VETERANEN 

 Zondag 23 april 2023  -  Louvain-la-Neuve 



 

Geen gewichtstolerentie bij het wegen. Echter, grooeperingen zijn mogelijk volgens de inschrijvingen. 

Aanvang wedstrijd :  9u45 

Geraamd uurrooster : 

Alle categorieën F1 tot F9 en categorieën M1 tot M9  -60, -66 et -73Kg : 10u 

Categorieën M1 tot M9 -81, -90, -100 en +100 Kg : 12u 

 

ENGAGEMENT : 

Voor organisatorische faciliteiten is voorafgaande registratie VERPLICHT vóór WOENSDAG 19 APRIL 

2023 via de link : 

 avril23.judowb.be 

!!!!! Geen registratie ter plaats !!! 

Het bedrag van de inschrijving is vastgesteld op 15 euro, te betalen op rekening BE57 0689 0649 4935 

(BIC : GKCCBEBB) van Judo Wallonie Bruxelles met als mededeling « Open Vétéran 2023 + naam van 

de judoka’s » 

De registratie wordt gevalideerd na betaling van de registratiekosten 

De lijst van registranten, die elke week wordt bijgewerkt, zal beschikbaar zijn op de pagina van de 

Veteranencommissie van de site van Judo Wallonië-Brussel ( Commission Vétérans - FFBJudo ) 

Tijdens de weging moeten de deelnemers een geldige vergunning van de FFBJ of JV of van een door de 

EJU of de IJF erkende federatie voorleggen, evenals een certificaat van medische geschiktheid van 

minder dan 1 jaar oud. 

SPORTREGLEMENT 

ALGEMEEN REGLEMENT : 

Het sportreglement is dat van de International Judofederatie. Enkele bijzonderheden zijn toegevoegd 

volgens de FFBJ-voorschriften. 

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME : 

Elke federatie aangesloten bij de Internationale Judofederatie kan via haar clubs zoveel atleten 
inschrijven als zij wenst, zolang de voorwaarden van betrokkenheid worden gerespecteerd. 

Een sporter kan slechts deelnemen aan één gewichtscategorie en één leeftijdscategorie. Groeperingen 
kunnen echter door de organisator worden bepaald, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

De deelnemers moeten ten minste twee jaar een vergunning hebben en ten minste de graad van 3e 
Kyu (Groene Gordel) hebben, op de dag van de wedstrijd. 

Elke judoka doet mee in zijn leeftijdscategorie, bepaald door zijn geboortejaar. 

Deelnemers met een dubbele nationaliteit mogen slechts één land vertegenwoordigen. 

https://avril23.judowb.be/
https://ffbjudo.be/commission-veterans/


  

LEEFTIJDCATEGORIEËN EN DUUR VAN GEVECHTEN : 

Geboren zijn in 1993 of vroeger. Het is het kalenderjaar dat telt, niet de verjaardag 

CATEGORIES 
 

ANNEES DE NAISSANCE TEMPS DE COMBATS 
(Min.) 

M1 / F1 1993 à 1989 3 

M2 / F2 1988 à 1982 3 

M3 / F3 1983 à 1977 3 

M4 / F4 1976 à 1972 3 

M5 / F5 1973 à 1969 3 

M6 / F6 1968 à 1964 3 

M7 / F7 1963 à 1959 2,5 

M8 / F8 1958 à 1954 2,5 

M9/F9 1953 à 1949 2,5 

M10/F10 1948 à 1943 2,5 

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om de leeftijdscategorieën aan te passen na registraties. 

Geen shime waza vanaf M7 

GEWICHTSCATEGORIEËN : 

VROUWEN 
 

-48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 

MANNEN 
 

-60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

 

JUDOGI EN RUGNUMMER : 

Het dragen van de blauwe judogi wordt toegelaten en zelfs aangemoedigd als vervanging voor de 

rode gordel. 

Logo's en inscripties moeten voldoen aan de IJF-normen 

Judogi-controles kunnen worden uitgevoerd. 

Het dragen van het rugnummer is niet verplicht 

WEDSTRIJDFORMULE : 

6 deelnemers en + Tabel met herkansing 

3 à 5 combattants 1 poule 

1 ou 2 combattants De organisatie behoudt zich het recht voor om consistente 
groeperingen van leeftijds- en/of gewichtscategorieën te maken 

 

Voor zover mogelijk willen we voor elke deelnemer een minimum van 2 gevechten garanderen 

 

 



GOLDEN SCORE : 

Leeftijd CATEGORIEËN Gevechtstijd Golden score 

30-59 M1/F1 à M6/F6 incl. 3 MIN Geen Golden score 

60-79 M7/F7 à M9/F9 incl. 2 MIN 1 MIN * 

 

* In het geval van een gelijke stand aan het einde van deze golden score van één minuut, zal de centrale 

scheidsrechter, na overleg met de tafelscheidsrechter, een definitieve beslissing nemen om de winnaar 

te bepalen zonder hantei aan te kondigen. 

 

COACH : 

Coaching is alleen toegestaan tussen MATE en HADJIME 

Slechts 1 coach per vechter in het daarvoor gereserveerde gebied 

Verboden om te coachen in judogi 

 

ONDERSCHEIDINGEN, MEDAILLES, RANGSCHIKKING  

Medailles worden uitgereikt voor de podia in elke categorie: 

➢ De eerste 4 voor een tabel van 6 deelnemers (1e, 2e en twee 3e) 

➢ De eerste 3 in een poule tussen 2 en 5 deelnemers (1e, 2e en 3e) 

De 4e van de poule wordt dan niet beschouwd als tweede 3e 

➢ Als een deelnemer alleen is in zijn categorie, krijgt hij een gouden medaille 

 

De 1e Belg (of buitenlandse aangeslotene JWB of JV) op het podium wordt uitgeroepen tot Belgisch 

Veteranenkampioen van zijn categorie. 

Voor de deelnemers van de Judo Wallonie-Bruxelles zijn de deelname en de podia van de Open 

Belgische opgenomen in de federale ranking Veteranen. 

 

BIJLAGE : Mobiliteit en parkeren 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE : Mobiliteit en parkeren 

De wedstrijdzaal bevindt zich in het centrale gebouw van het Blocry Sports Centre. Het is toegankelijk 

via de weg Blocry, waar een parkeerplaats in de blauwe zone is gelegen (tegen betaling). 

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op ongeveer 650 meter (Lauzelle Parking) en veel gratis 

plaatsen zijn beschikbaar aan de boulevard de Lauzelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


