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                       Opleidingen scheidsrechters 
                       Jiujitsu van de JBN-Jiu-Jitsu 

 

 

 
 

 

 

Hoe te werken met challenge en appeal 
 

Er wordt bij de JJIF, dus ook bij de JBN-Jiu-Jitsu een challenge en appeal systeem 
ingevoerd om de coaches gereglementeerd een mogelijkheid te bieden officieel op 

een wedstrijd in te breken.  

Om dit niet constant te laten gebeuren hebben wij begin 2019 in Zweden dit systeem 

ontworpen. In mei 2019 is dit door de board van de JJIF goedgekeurd en 
geïmplementeerd. 

 

 

Het systeem bestaat uit twee onderdelen: 
1. De challenge.  

Een mogelijkheid voor de coach om tijdens de wedstrijd een protest te laten horen. 

 Het protest wordt gedaan met de wedstrijdkaart van de deelnemer.  

 Wanneer de coach een fout ziet gaat hij direct staan. Bij de eerst volgende 

Matté roept hij de mat-scheidsrechter en geeft aan dat hij een challenge heeft 

 De mat-scheidsrechter hoort de challenge aan en vraagt aan de deelnemer of 

hij akkoord gaat.  De challenge mag slechts één item bevatten. Dus niet 

meerdere klachten tegelijk. 

 Daarna gaat de mat-scheidsrechter naar de mat-coördinator-scheidsrechter. 

Deze gaat de challenge aan de hand van de video controleren. 

 Wanneer de challenge klopt krijgt de coach de deelnemerskaart terug en wordt 

er gecorrigeerd. 

 Wanneer de challenge niet klopt wordt er een perforator gat in de kaart 

gemaakt en mag de coach niet meer voor deze deelnemer een challenge doen. 

Dit geld voor het hele toernooi tot aan de wedstrijden voor 3e, 2e en eerste 

plaats. Tijdens deze kleine finale of finale krijgt de deelnemer een extra 

mogelijkheid tot challenge. 

 Fighting:  

 Een challenge mag gaan over bvb wanneer er een waardering niet is 

genoteerd of wanneer een waardering een straf zou moeten zijn of de 

waardering/straf wordt aan de verkeerde deelnemer gegeven. 

 Hij mag niet gaan over het verschil tussen Ippon of Wazari 

 De challenge mag alleen gaan over het moment van de laatste Hajimé tot 

de laatste Matté. Die mogelijkheid vervalt bij de nieuwe Hajimé 
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 Newaza: 

 Een challenge mag gaan over bvb wanneer er een waardering niet is 

genoteerd of wanneer een waardering een straf zou moeten zijn of de 

waardering/straf wordt aan de verkeerde deelnemer gegeven. Of 

wanneer een waardering niet wordt gegeven of wordt aangevochten 

 Hij mag niet gaan over het verschil tussen punten of advantage 

 De challenge mag alleen gaan over het gedeelte van de wedstrijd vanaf 

de voorlaatste stop tot de laatste stop. Die mogelijkheid vervalt bij de 

herstart van de wedstrijd 

 Duo-System  

 Een challenge mag gaan over bvb wanneer er een waardering niet is 

genoteerd of wanneer een verkeerde aanval wordt gemaakt zonder dat 

de mat-scheidsrechter dit ziet/aangeeft 

 Hij mag niet gaan over de hoogte van de jury punten 

 De challenge mag alleen gaan over de laatst gespeelde serie 

 

 

 
 

 
2. Het appeal.   

Na de wedstrijd is er een mogelijkheid voor het corrigeren van NIET CHALLEGEBLE 

organisatorische dingen.  

 Er kan geen appeal volgen op een challenge of iets wat met een challenge in de 

wedstrijd afgedaan had kunnen worden. 

 Voorbeeld van het appeal kan zijn dat direct na de wedstrijd waarover het gaat 

blijkt dat er organiserende fouten zijn gemaakt bvb in het schema van de 

wedstrijden. Alleen dit soort dingen zijn in een appeal te bevatten. 

 

 

 

 
 

 


