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1. Algemeen  

1.1 De scheidsrechter 
▪ De scheidsrechter wordt verondersteld een leidinggevend persoon te zijn. Dit wel zeggen dat 

hij/zij diegene is die bepaalt of een wedstrijd reglementair en sportief verloopt. 
▪ Van de scheidsrechter wordt verwacht dat hij/zij de juiste beslissingen neemt, zonder 

voorkeur. Het is belangrijk om neutraal te blijven en niet toegestaan om onderscheid te maken 
tussen clubs, nationaliteiten en rassen. 

▪ Van belang is dat hij/zij bij het punten toekennen en vermaningen of minuspunten duidelijk 
moet weergeven wat hij/zij bedoelt zodat er geen misverstanden ontstaan tussen de vechters, 
lijstvoerder en tijdopnemer. 

▪ De scheidsrechter moet op de hoogte zijn van de geldende reglementen en deze kunnen 
toepassen. 

▪ Een kordaat optreden en een onmiddellijk reageren zijn vereist, zonder eventuele invloed van 
supporters, coaches, buitenstaanders enz. 

▪ Om het hoog houden van het scheidsrechters imago moet zijn/haar kleding onberispelijk zijn. 
▪ De scheidsrechter mag nooit onbedacht handelingen verrichten of uitlatingen doen. Het 

gedrag van de scheidsrechter moet altijd gecontroleerd zijn. 

1.2 De coach 
▪ De coach moet gelijktijdig aangemeld worden met de deelnemers bij de wedstrijdleiding. 
▪ De coach is blijvend coach voor de gehele wedstrijd. Hij mag gedurende het verloop van het 

toernooi niet vervangen worden door een ander persoon. 
▪ Per aangemeld wedstrijdmat is één coach per team toegestaan. 
▪ Bij individuele fights is per wedstrijdvloer één coach toegestaan. 
▪ Bij team fights is één coach per team toegestaan. 
▪ De coach moet er zorg voor dragen dat de kleding van zijn/haar vechter in orde is: 

➢ helpt voor aanvang van de wedstrijd met het omdoen van de bescherming en de obi (rode 
of witte gordel). 

▪ Coach is aanwezig in gi of trainingspak. 
▪ Tijdens de wedstrijd bevindt de begeleider zich op de aangeduide plaats. 
▪ Hij mag op gepaste wijze zijn vechter aanwijzingen geven. 
▪ De coach moet op de hoogte zijn van het reglement en dit kunnen aantonen: 

➢ Minimaal in het bezit van een scheidsrechter licentie D. 
➢ Hij/zij moet minstens eenmaal per twee jaar de cursus gevolgd hebben. 

▪ Coaches dienen zich correct en sportief te gedragen. 
▪ Niet correct handelen door de coach kan leiden tot verwijdering als coach of waarschuwingen, 

minuspunten en diskwalificatie van de eigen vechter. 
▪ Coaches kunnen aangemaand worden voor: 

➢ zeer hard of voor de scheidsrechter hinderlijke toe roepingen naar de wedstrijdleiding of 
vechters. 

➢ incorrecte of onsportieve houding. 
▪ Bij zeer grove overtredingen kan de begeleider onmiddellijk verwijderd worden (bijvoorbeeld 

voor aanmanen tot full-contact). 

1.3 De deelnemer 
▪ Deelnemers worden verondersteld op de hoogte zijn van de geldende reglementen en deze 

toe te passen. 
▪ Deelnemers dienen aan te treden in de juiste en schone kleding (clubtenue), inclusief de 

bijbehorende bescherming. 
▪ Deelnemers worden geacht te allen tijde sportief gedrag te vertonen. 
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1.4 Kleding en bescherming  

1.4.1 Kleding 
▪ Traditionele gi of clubtenue. 
▪ Kleding met schoon zijn en gestreken zijn. 
▪ Geen T-shirts, tenzij het deel uitmaakt van het clubtenue: 

➢ Binnen het team moet er een eenheid van kleding zijn. 
➢ Internationaal zijn T-shirts toegelaten, maar dan dient het gehele team een uniforme 

kleding te dragen. 
▪ Onderhemd (gelijk aan de kleur van de gi) toegestaan voor meisjes/dames. 
▪ Bij teamwedstrijden moet er een eenheid van kleding zijn. 
▪ Correcte beschermende kleding: 

➢ Passend, niet te klein of te groot. 
▪ De lengte van de mouwen moet langer zijn dan de helft van de onderarm. 
▪ De lengte van de broek moet langer zijn dan tot de helft van het onderbeen. 
▪ Opgerolde mouwen en broekspijpen zijn verboden: 

➢ Voor opgerolde mouwen en broekspijpen wordt een minuspunt gegeven. 
▪ Persoonlijke hygiëne: 

➢ Kort geknipte nagels, zowel handen als tenen. 
➢ De algemene regels voor een goede hygiëne dienen in acht genomen te worden. 

1.4.2 Verplichte bescherming  
▪ Handschoenen met aangesloten duim (vast) en zonder veters. 

➢ Kinderen tot 10 jaar geadviseerd 8oz, 10oz toegestaan. 
➢ Vanaf 10 jaar en ouder 10oz verplicht. 
➢ Zowel heren als dames, jeugd en volwassenen. 

▪ Kruisbescherming: 
➢ Zowel heren als dames, jeugd en volwassenen. 

▪ Voetbescherming: 
➢ Deze moeten de volledige voet omvatten met uitzondering van de zool. 
➢ Geen harde delen of gevaarlijke bindingen bevatten (geen veters, plakband enz.). 

▪ Gebitsbeschermer 

1.4.3 Toegestane bescherming 
▪ Hoofdbeschermer zonder masker. 
▪ Scheenbeschermers, zonder harde delen. 
▪ Onderarmbeschermers, zonder harde delen. 
▪ Borstbeschermer: 

➢ Zowel jeugd als senioren. 
➢ Bij de dames reguliere borstbescherming voor dames. 
➢ Bij de heren zachte, dunne “karate” borstbeschermers. 

1.4.4 Niet toegestane bescherming 
▪ Bandages, braces en dergelijke zijn niet toegestaan, tenzij medisch voorgeschreven en van te 

voren met de wedstrijdleiding afgestemd. 
▪ Hoofdbeschermer met masker, tenzij medisch voorgeschreven en van te voren met de 

wedstrijdleiding afgestemd. 
▪ Scheenbeschermers met voetbeschermers aan elkaar bevestigt. 

1.5 Wedstrijdoppervlakte 
De oppervlakte van de wedstrijdmat bedraagt min. 6 x 6 m en max. 8 x 8 meter. De 
aanvangsplaatsen van vechters liggen 2 meter uit elkaar. Er moet een veiligheidszone van 1 
meter rondom de mat aangegeven zijn. 
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1.6 Wedstrijdleiding 
▪ Minimaal één hoofdscheidsrechter, benoemd uit de leden van de scheidsrechterscommissie.  
▪ Deze bestaat uit twee, drie of vijf scheidsrechters met gelijke beoordelingsmacht: 

➢ Hierbij dient vermeld te worden dat enkel de scheidsrechter op de mat het woord in het 
openbaar voert. 

▪ Een evenementencoördinator voor het gehele evenement. 

1.7 Blessures 
▪ Bij een blessure wordt de wedstrijd direct gestopt. De scheidsrechters moeten in dit geval een 

onderscheid maken tussen een echte en een gesimuleerde kwetsuur. 
▪ Indien nodig roept de scheidsrechter de hulp van EHBO of de arts in. 
▪ Indien de blessure door eigen schuld is en hierdoor de wedstrijd eindigt, wordt de 

tegenstander tot winnaar uitgeroepen. 
▪ Indien de blessure door de tegenstander wordt veroorzaakt en hierdoor de wedstrijd eindigt, 

wordt de tegenstander voor één wedstrijd gediskwalificeerd. 
▪ Indien de blessure door de tegenstander wordt veroorzaakt en de gekwetste niet meer kan 

deelnemen aan het toernooi dan wordt de tegenstander voor het hele toernooi 
gediskwalificeerd. 

▪ Als de EHBO of arts oordeelt dat er gestopt moet worden, wordt er ook daadwerkelijk gestopt: 
➢ Ongeacht wat de coach of deelnemer ook zegt. 

1.8 Protest  
▪ Dit mag enkel geschieden bij overtreding van de regels door de scheidsrechter. 
▪ Alleen als op het toernooi zelf melding is gemaakt en tijdig protest is ingediend middels het 

protestformulier 
▪ Er kunnen tuchtmaatregelen volgen tegen de scheidsrechter. 

 

2. Forms 

2.1 Categorieën  
Categorie Geslacht Leeftijd graad (kyu) 

Forms jongens -16 jaar wit t/m blauw  

Forms jongens -16 jaar bruin+ 

Forms meisjes -16 jaar wit t/m blauw  

Forms meisjes -16 jaar bruin+ 

Forms heren +16 jaar wit t/m blauw 

Forms heren +16 jaar bruin+ 

Forms dames +16 jaar wit t/m blauw 

Forms dames +16 jaar bruin+ 

Forms Teams -16 jaar mixed 

Forms Teams +16 jaar mixed 
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2.2 Wedstrijdvormen 
▪ Één ronde. 

▪ Twee rondes: 

➢ Vrije keus. 

▪ Twee rondes: 

➢ Twee verschillende forms 

2.3 Puntentelling 

2.3.1 Aantal juryleden  
▪ Bij drie juryleden worden de punten bij elkaar opgeteld. 

▪ Bij vijf juryleden vallen de hoogste en de laagste score af. Vervolgens worden de overige drie 

scores bij elkaar opgesteld.  

2.3.2 Winnen van een Forms wedstrijd  
▪ Één ronde: 

➢ De hoogte van de totale score bepaalt wie er eerste, tweede en derde worden.  

▪ Twee rondes: 

➢ Ronde één: De deelnemers met de hoogste scores gaan door (bij een grote groep is het 

mogelijk dat dit zes deelnemers zijn). 

➢ Ronde twee: De hoogte van de totale score bepaalt wie er eerste, tweede en derde 

worden.  

Bij twee rondes kan er gekozen worden alle deelnemers twee forms te laten uitvoeren. 

Vervolgens worden de scores van de twee forms bij elkaar opgesteld. De hoogte van de totale 

score bepaalt wie er eerste, tweede en derde worden. 

Blijft de wedstrijd onbeslist, gaan de scheidsrechters over op hantei. Dit houdt in dat elke 

scheidsrechter één van de deelnemers tot winnaar uitroept, waarbij de meeste stemmen gelden. 

2.4 Verloop van een form  
▪ De hoofdscheidsrechter verdeelt de aanwezige scheidsrechters in jury’s van drie of vijf 

juryleden. 

▪ De hoofdscheidsrechter bepaalt per jury een juryleider. 

▪ De drie, of vijf, juryleden staan aan de mat met hun gezicht naar het publiek. De juryleider 

roept “Bow” waarna de scheidsrechters buigen en op de juiste plaats zitten. 

▪ Na oproep verschijnt de deelnemer aan de rand van de mat in het midden. 

▪ De deelnemer groet de mat en loopt richting de jury. 

▪ De deelnemer noemt de naam van de uit te voeren form. 

▪ De deelnemer groet en loopt achteruit naar de plaats op de mat vanwaar de form uitgevoerd 

moet worden. 

▪ De deelnemer gaat klaar staan en roept, al dan niet na een stijleigen ritueel, hardop de naam 

van de uit te voeren form. 

▪ De deelnemer voert de form uit. 

▪ De juryleider roept “score” nadat de deelnemer duidelijk klaar is met de uit te voeren form. 

▪ De juryleden houden hun scoreborden omhoog met de score naar het publiek toe.  

▪ Na vijf seconden roept de juryleider “turn” en de juryleden draaien hun scoreborden om 

richting de jurytafel. 

▪ De jurytafel noteert de punten. 

▪ De deelnemer blijft na de uitvoering staan en wacht totdat de jury de toegekende punten laat 

zien. 

▪ Na het toekennen van de punten buigt de deelnemer en verlaat de mat. 
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3. Fights 

3.1 Winnen van een Fights wedstrijd 
▪ Door middel van diskwalificatie van de één van de vechters. 
▪ Door middel van opgave van de wedstrijd door één van de vechters. 
▪ Door opgelopen blessures kan een vechter niet verder met de wedstrijd. 
▪ Winnaar is hij/ zij die als eerste een voorsprong van vijf positieve punten behaalt, dit zonder 

aftrek van de minuspunten (bijv. 0-5 of 2-7). 
▪ Winnaar is hij/ zij die bij het einde van de wedstrijdduur de meeste punten behaalt, na aftrek 

van de minuspunten. 

3.2 Toekennen van punten   
▪ Alle technieken die worden toegepast moeten voldoen aan de voorgeschreven eisen. 
▪ Enkel het eerst gescoord punt wordt toegekend. 
▪ Het raakpunt bij deze technieken moet met het raakvlak van de safety-equipment: 

➢ Bij de vuisten mag geen hamervuist, speerhand, zwaardhand of open hand gebruikt 
worden. 

➢ Bij de trappen telt raken met knie, scheenbeen of kuit niet. 

3.2.1 Toekenning van één (1) punt 
▪ Correct uitgevoerde vuisttechniek naar het hoofd of lichaam (gecontroleerd op basis van 

semicontact). 
▪ Correct uitgevoerde traptechniek naar het lichaam. 
▪ Correct uitgevoerde veegtechniek, waardoor de tegenstander naar de grond gaat: 

➢ Deze techniek moet gegeven worden op de voetbescherming van de tegenstander. 
➢ Richting van de veeg enkel van buiten naar binnen vegen toegestaan. 
➢ Voorwaartse en achterwaartse veeg zijn toegestaan, beenschaar niet. 
➢ Degene die de veeg uitvoert, moet de controle behouden over de veegtechniek. 
➢ Indien er geen matten/tatami’s voorradig zijn dan worden er geen veegtechnieken 

toegestaan. 

3.2.2 Toekenning van twee (2) punten 
▪ Traptechniek naar het hoofd (voet moet het hoofd op de juiste manier raken). 
▪ Gesprongen traptechniek naar het lichaam: 

➢ Hierbij moet het hangend been opgetrokken worden tot een minimumhoogte van de knie 
van de tegenstander. 

➢ Raakt de tegenstander eerst de vloer met het hoofd, wordt de wedstrijd stil gelegd. 
▪ Veegtechniek gevolgd door een techniek: 

➢ Deze volg-techniek moet onmiddellijk uitgevoerd worden, nog voor de tegenstander op de 
grond ligt (d.w.z. voor dat zijn beide schouders contact maken met de grond). 

➢ Raakt de tegenstander eerst de vloer met het hoofd, wordt de wedstrijd stil gelegd. Bij het 
uitvoeren van een veeg moet men in staat zijn om onmiddellijk een volgtechniek te 
maken. 

3.2.3 Toekenning van drie (3) punten 
▪ Gesprongen traptechniek naar het hoofd. 

➢ Hierbij moet het hangende been opgetrokken worden op een minimumhoogte, van de 
gordel van de tegenstander. 
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3.3 Toekennen van waarschuwingen, minuspunten en diskwalificaties 
Voor het toekennen van de waarschuwingen, minuspunten en diskwalificaties is het de 
meerderheid van scheidsrechters die beslist. Heeft echter maar één scheidsrechter de 
overtreding opgemerkt dan kan hij de andere scheidsrechters ter verantwoording roepen. Dit 
geldt zowel voor de hoekscheidsrechter als de hoofdscheidsrechter. 
Afhankelijk van de aard en impact van de overtreding kunnen zich drie situaties voordoen: 
▪ Scheidsrechter geeft een waarschuwing: 

➢ Bij het herhalen van de dezelfde overtreding volgt onmiddellijk een minuspunt. 
▪ Scheidsrechter geeft direct een minuspunt: 

➢ Afhankelijk van de ernst van de overtreding. 
▪ Scheidsrechter besluit direct over te gaan op diskwalificatie. 

Waarschuwingen en minpunten blijven gedurende de gehele wedstrijd van kracht, dus ook in de 
verlening en bij een golden point. 
Bij drie minpunten volgt automatisch een diskwalificatie. 

3.3.1 Redenen voor waarschuwingen, minuspunten (en diskwalificaties) 
▪ Praten of schelden tegen de scheidsrechter(s), tegenstander of jury. 
▪ Rug aanbieden. 
▪ Valse blessure opgeven. 
▪ Passief vechten of vermijden van of voor het gevecht weglopen. 
▪ Buiten de wedstrijdvloer treden. 
▪ Aanvallen of raken van verboden zones: 

➢ strottenhoofd 
➢ achterhoofd (vanaf nekwervel tot en met de schedel), 
➢ tussen boven de knie en onder de gordel, 
➢ rug, 
➢ ruggenwervel, 

▪ Naslaan of -trappen na break. 
▪ Moedwillig contact met de op de grond liggende tegenstander. 
▪ Aanvallen met gestrekte vinger of open hand. 
▪ Het dragen van incorrecte kleding: 

➢ anders dan clubtenue, 
➢ heren geen shirt onder de gi, 
➢ damesshirt onder de gi, met een afwijkende kleur van de gi. 
➢ Kruisbeschermer boven de broek dragen. 

▪ Ongeoorloofde technieken: 
➢ kniestoot, 
➢ elleboogstoot, 
➢ kopstoot, 
➢ low-kick (Hierbij moet men onderscheid maken tussen een trap een gerichte trap of en 

een slecht uitgevoerde traptechniek) 
➢ hamerslag, 
➢ ongecontroleerde lange hoekstoot,  
➢ shuto’s, 
➢ worpen, 
➢ optillen, 
➢ vasthouden of hangen, 
➢ achterwaarts ongecontroleerde slag (zonder te kijken naar de tegenstander), 
➢ slag met de binnenkant van de hand, en 
➢ Opzettelijk doorslaan of doortrappen. 

▪ Dragen van sieraden: 
➢ oorringen uit, 
➢ piercings in het gezicht, navel of andere raakvlakken uit, 
➢ ringen, 
➢ armbanden, 
➢ kettingen, 
➢ harde haarklemmen, 
➢ gekleurde elastieken of bandjes (met een lus). 
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3.3.2 Redenen voor diskwalificaties  
▪ Bij drie minuspunten door dezelfde vechter. 
▪ Verlies van zelfbeheersing of zelfcontrole. 
▪ K.O.-slag of neerslaan of trappen. 
▪ Tweemaal naslaan of natrappen na break. 
▪ Opkomen zonder tok. 
▪ Opzettelijk doorslaan of doortrappen naar een op de grond liggende tegenstander. 

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen diskwalificatie voor 1 wedstrijd of voor het gehele toernooi. 
De ernst en impact van de overtreding is hierin doorslaggevend. 

3.4 Beslissingsbevoegden bij opgave 
▪ De deelnemer zelf. 
▪ De coach of de trainer. 
▪ De arts of de medische hulp. 
▪ Opgave moet rechtstreeks aan een van de scheidsrechters gemeld worden. 

3.5 Wedstrijdduur  

3.5.1 Fights individueel  
▪ Regulier 2 minuten 
▪ Finale  3 minuten 
▪ Bij onbeslist na de reguliere wedstrijdtijd en verlening zit geen rustperiode. 
▪ Blijft de wedstrijd onbeslist, wordt de wedstrijd met nog één minuut verlengd waarbij degene 

die als eerste een punt scoort tot winnaar wordt uitgeroepen: 
➢ Punt wordt alleen toegekend als alle hoekscheidsrechters de punt toekennen. 

▪ Blijft de wedstrijd onbeslist, gaan de scheidsrechters over op hantei. Dit houdt in dat elke 
scheidsrechter één van de deelnemers tot winnaar uitroept, waarbij de meeste stemmen 
gelden. 

Federatie Euro Budo Nederland kan kiezen voor doorlopende tijd of effectieve tijd. Dit zal aan het 
begint van het toernooi medegedeeld worden tijdens de coachesmeeting. 

3.5.2 Team fights  
▪ Regulier 2 minuten 
▪ Finale  3 minuten 
▪ Bij onbeslist na de reguliere wedstrijdtijd en verlening zit geen rustperiode. 
▪ Blijft de wedstrijd onbeslist, wordt de wedstrijd met nog één minuut verlengd waarbij degene 

die als eerste een punt scoort tot winnaar wordt uitgeroepen: 
➢ Punt wordt alleen toegekend als alle hoekscheidsrechters de punt toekennen. 

Federatie Euro Budo Nederland kan kiezen voor doorlopende tijd of effectieve tijd. Dit zal aan het 
begint van het toernooi medegedeeld worden tijdens de coachesmeeting. 
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3.6 Gewichtsklassen 

3.6.1 Individueel  
Categorie Geslacht Leeftijd Gewichtsklassen (kg) 

Junioren Jongens -16 jr. -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, -65, +65. 

Junioren Meisjes -16 jr. -35, -40, -45, -50, -55, +55. 

Senioren Heren vanaf 16 jr. -60, -65, -70, -75, -80, -90, +90. 

Senioren Dames vanaf 16 jr. -55, -65, -75, +75. 

▪ Op deze gewichten wordt een weeg-fout van 200 gram getolereerd. 
▪ Een deelnemer mag aan maximaal twee gewichtsklassen hoger dan het eigen gewicht 

deelnemen. Lager dan het eigen gewicht mag niet. 
▪ De organisatie behoudt het recht om categorieën samen te voegen, bij te weinig deelnemers 

in een leeftijds- of gewichtscategorie.  
▪ Junioren vanaf 15 jaar en senioren kunnen samen in een categorie ondergebracht worden, 

(afhankelijk van het aantal deelnemers). 
▪ In de uitnodiging kan eveneens uitdrukkelijk vermeld staan dat er minimaal drie deelnemers 

per categorie moeten zijn. 

Indien op de dag zelf geen nieuwe aanmeldingen worden geaccepteerd door de organisatie, 
streven zij er naar om maximaal 24 uur voor aanvang van het evenement schriftelijk contact met 
de coach van de betreffende deelnemers op te nemen en hen te informeren over de voorgenomen 
wijzigingen. De coaches worden verantwoordelijk gesteld voor het nemen van besluiten over de 
eigen leerlingen (wel of niet deelnemen aan het toernooi). Bij intrek van deelnemer op grond van 
wijzigingen in leeftijds- of gewichtscategorieën, wordt het inschrijfgeld teruggestort door de 
organisatie. 

3.6.2 Teams 

3.6.2.1 Heren teams nationaal  
Drie deelnemers open gewicht. 

▪ Junioren vanaf 15 jaar mogen deelnemen als teamlid aan team Fights. 
▪ In de uitnodiging kan eveneens uitdrukkelijk vermeld staan dat er minimaal drie teams moeten 

zijn. 

3.6.2.2 Heren teams internationaal 
Zeven deelnemers in de gewichtsklassen (kg): 

Senioren Heren vanaf 16 jaar: -60, -65, -70, -75, -80, -90, +90. 

▪ Op deze gewichten wordt een weeg-fout van 200 gram getolereerd. 
▪ Een deelnemer mag aan maximaal twee gewichtsklassen hoger dan het eigen gewicht 

deelnemen. Lager dan het eigen gewicht mag niet. 
▪ Junioren vanaf 15 jaar mogen deelnemen als teamlid aan team Fights. 
▪ In de uitnodiging kan eveneens uitdrukkelijk vermeld staan dat er minimaal drie teams moeten 

zijn. 

3.6.2.3 Dames teams nationaal 
Drie deelneemsters open gewicht. 

▪ Junioren vanaf 15 jaar mogen deelnemen als teamlid. 
▪ In de uitnodiging kan eveneens uitdrukkelijk vermeld staan dat er minimaal drie teams moeten 

zijn. 
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3.6.2.4 Dames teams internationaal  
Vier deelneemsters in de gewichtsklassen (kg): 

Senioren Dames vanaf 16 jaar: -55, -65, -75, +75. 

▪ Op deze gewichten wordt een weeg-fout van 200 gram getolereerd. 
▪ Een deelnemer mag aan maximaal twee gewichtsklassen hoger dan het eigen gewicht 

deelnemen. Lager dan het eigen gewicht mag niet. 
▪ Junioren vanaf 15 jaar mogen deelnemen als teamlid aan team Fights. 
▪ In de uitnodiging kan eveneens uitdrukkelijk vermeld staan dat er minimaal drie teams moeten 

zijn. 

4. Algemene bepalingen  
▪ Voor alle FEBN-toernooien gebruikt men het voor-gepoelde K.O.-systeem. 
▪ Voor teamwedstrijden gebruikt men het dubbel K.O.-systeem. 
▪ Deelname bij alle toernooien geschiedt op eigen risico: de organisator kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld blessures of diefstal. 
▪ Bij deelname van minderjarigen, alleen met toestemming van de ouder(s) of voogd(en). De 

coach/hoofdtrainer van de club is verantwoordelijk voor de communicatie met ouder(s) of 
voogd(en) en het verkrijgen van toestemming. 

▪ FEBN behoudt het recht om categorieën te wijzigen voor zowel fights als forms. 

 


