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Pré-tornooi: Concept. 
 

Hierna volgt de bepaling en beschrijving van ons "Jeugdtornooi met Pré-tornooi". 

 

Ons Jeugdtornooi heeft tot doel om de kinderen / jeugd kennis te laten maken met het 

wedstrijdgebeuren. Het is een stuk opleiding, dat ze best kunnen gebruiken. 

Ze kunnen dat op ons tornooi doen als een oefening met uitleg en, voor de pré-tornooiers, 

zonder bestraffing en dit met alles er op en er aan! (Inschrijving, Wedstrijdmat, 

scheidsrechter, timer, medaille, score, winst,verlies, podium.....) 

Ook voor de andere categorieën wordt er nog uitleg of verklaring gegeven bij een shido of 

opmerking. 

Bij wijze van aanvulling zullen ook andere categorieën aan bod kunnen komen. 

 

Met de recente aanpassingen (2017-2020) aan het wedstrijdreglement wordt het moeilijker om 

de prille beginners de "scoorervaring" te laten beleven. Het afschaffen van "Yuko" doet daar 

geen goed aan. 

 

Doch, om verwarring, verrassingen en misverstanden bij de deelnemers en trainers te 

beperken, willen we ons Pré-tornooi zo veel mogelijk laten aanleunen bij de nieuwe regels. 

 

Daarom stellen wij volgende principes om ons doel te bereiken: 

 

1. We beperken de scores tot "Waza-ari" en Ippon" zoals het vernieuwde reglement 

voorschrijft. 

 

2. De wedstrijdduur per categorie vindt u op bijgevoegd Sporta-schema. 

 

3. In de categorie "Pré-Tornooi" (meestal de eerste categorieën van de dag) worden geen 

straffen gegeven. Wel moeten de kinderen uitleg krijgen over wat ze fout doen en 

waarom. 

Dus geen shido. Het moet educatief blijven. 

 

4. Betreft de "scoorervaring" voor de Pré-tornooiers: 

  

Vooral bij het Pré-tornooi moet een aanzet tot techniek sneller beloond worden (nu 

waza-ari) dan bij de andere categorieën. Zo ervaren deze beginners ook het "scoren". 

Aangezien er nu meerdere waza-ari's kunnen gescoord worden zonder ippon, zal deze 

score de voorkeur krijgen op een "te goedkope" ippon. 

Door de voorkeur te geven aan waza-ari, kan de scoorervaring verlengd worden. 

Met het vorige reglement konden de Pré-tornooiers ook het scoren ervaren dmv yuko. 

Het is bedoeld als een soort van belonen met pedagogische achtergrond. 
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5. Voor de Golden Score (GS) volgen we de werkwijze van het vernieuwde IJF 

reglement qua tijd (onbeperkt) maar, voor de Pré-tornooiers is de winst enkel te 

behalen door een technische score. Shido's zullen bij ons het verschil niet kunnen 

maken op het Pré-tornooi, omdat we juist het bestraffen willen mijden in dit concept. 

Wel moeten ze info krijgen van de scheidsrechter over wat niet juist of correct is!. 

 

6. Een poule van 2 mag dubbel kampen. Ook als de eerste reeks een "winnaar" oplevert. 

Ook bij een poule van 3 kan een tweede ronde interessant zijn. 

Deze maatregel geeft de deelnemers ook de kans om meermaals te kampen ipv van 

een enkele keer. 

 

7. In de andere categorieën kunnen ze wel shido krijgen, maar nog steeds met een 

verklaring als de judoka dat wenst. De scheidsrechter kan snel vragen of de deelnemer 

weet waarom hij/zij shido krijgt. Ook hier blijft het pedagogische element belangrijk. 

Bijgevolg kunnen ze hier ook winnen of verliezen dmv "shido". 

 

8. Bijkomende verboden acties: 

�  Op de knieën inkomen voor alle categorieën. Wie toch op de knieën in komt 

moet, zonder verwittiging, hansoku-make krijgen. 

�  

 

9. Omdat er dikwijl voor sommige gewichtscategorieën te weinig meisjes zijn, zullen die 

mits overleg met de trainer, ook bij jongens geplaatst kunnen worden. Dit om hun 

kampmogelijkheid te behouden. 

 

10. Om het educatieve karakter van ons tornooi nog meer in te vullen, kunnen bij ons ook 

jeugdscheidsrechters en kandidaat scheidsrechters terecht. We hopen telkens toch een 

(1) volwassen en gediplomeerd scheidsrechter in ons midden te hebben, die dan de 

anderen mee kan sturen. Wil jij die zijn? 

 

 

We houden er aan dat de scheidsrechters deze regels gebruiken en doen naleven om het 

gestelde doel te bereiken. De trainers van hun kant kunnen de kinderen (en ouders) dus zo 

informeren. 


