Examenreglement (2011)
Examenreglement Judoclub Brunssum
Dit reglement gaat in per 1 september 2011.
Lidmaatschap
Men dient tenminste 3 maanden lid te zijn.
Minimale periode tussen examens
Voor judoka die opgaan volgens het juniorenreglement is er na afsluiting van een periode een slip of
bandexamen. Er zijn 2 periodes per seizoen (schooljaar).
Voor judoka die opgaan geldt er een minimale tijd tussen twee opeenvolgende bandexamens van 1
jaar. Voor een gele band examen geldt dus dat men minimaal 1 seizoen lid moet zijn.
Uitzonderingen kunnen ontstaan onder punt examenpunten of afwijkingen.
Indeling examenreglement
Het juniorenreglement geldt voor judoka tot het jaar waarin zij de leeftijd van 12 jaar bereiken.
Het seniorenreglement geldt voor judoka die 12 jaar of ouder worden in het jaar van het examen.
Dit is conform het judowedstrijd reglement.
Slip en bandensysteem
Voor het juniorenreglement is er een splitsing gemaakt tussen de juniorengroep O1 en
juniorengroepen O2, O3, M1, M2 en M3.
Graduaties voor de O1:
5.3 witte band / gele slip (één) (WI.g1)
5.2 witte band / gele slippen (WI.ge)
5.1 witte band / oranje slip (één) (WI.o1)
5.0 5de kyu gele band (GE)
4.2 gele band / oranje slip (één) (GE.o1)
4.1 gele band / oranje slippen (GE.or)
Graduaties voor de O2, O3, M1, M2 en M3 (tot 12 jaar):
5.2 witte band / gele slippen (WI.ge)
5.0 5de kyu gele band (GE)
4.1 gele band / oranje slippen (GE.or)
4.0 4de kyu oranje band (OR)
3.1 oranje band / groene slippen (OR.gr)
3.0 3de kyu groene band (GR)
2.1 groene band / blauwe slippen (GR.bl)
2.0 2de kyu blauwe band (BL)
1.1 blauwe band / bruine slippen (BL.br)
Voor het seniorenreglement geldt uitsluitend het bandensysteem. Graduaties voor de B1, B2, B3
en 12 jarigen uit M1, M2 en M3:
5.0 5de kyu gele band (GE)
4.0 4de kyu oranje band (OR)
3.0 3de kyu groene band (GR) zelf aanvragen
2.0 2de kyu blauwe band (BL) zelf aanvragen
1.0 1ste kyu bruine band (BR) zelf aanvragen

Vanaf 3de kyu (groene band) dient de kandidaat zelf het examen aan te vragen. Dit geldt voor de
judoka uit de groepen M3 en B2
Dit kan in overleg met de leraren en wordt beoordeeld door het technisch kader. Een eventueel
proefexamen of observatie tijdens de lessen kan hierbij als middel voor een advies gebruikt orden.
Examenpunten
Om voor een examen in aanmerking te komen moet men een minimum aantal punten behaald
hebben.
Punten kunnen op de volgende wijzen verzameld worden:
Deelname aan lessen: Ippon = 10, Waza-ari = 7, Yugo = 5, Koka = 3, Shido = -3 punten.
Deelname aan wedstrijdtrainingen: 3 punten
Deelname aan toernooien en pupillenuitwisselingen: 7 punten
Deelname aan stage of clinic: 10 punten
Puntencriteria om voor een examenaanvraag in aanmerking te komen (op basis van 28 lessen per
periode):
Jeugdreglement (stip/slip/band): minimaal 125 punten.
Seniorenreglement (band): minimaal 250 punten.
Na ieder examen worden de punten weer op 0 gezet.
pVoor grensgevallen zal het technisch kader per individueel geval een beslissing nemen.
Grensgevallen zijn judoka met punten:
Jeugdreglement (stip/slip/band): tussen 100 en 124 punten.
Seniorenreglement (band): tussen 200 en 249 punten.
Het is ook mogelijk dat een judoka 250 of meer punten in één periode haalt. In deze gevallen zal het
technisch kader het volgende overwegen:
Jeugdreglement: Slippen of enkele slip overslaan.
Seniorenreglement: Examen na 1 periode (i.p.v. 1 jaar wachttijd)
Minimale leeftijden
Om voor een examen in aanmerking te komen moet er naast de wachttijden-eisen en
examenpunten-eisen ook voldaan worden aan de leeftijden-eisen.
Per (hele) band geldt er nog een minimale leeftijd:
5.0 5de kyu gele band 7 jaar op moment van examen
4.0 4de kyu oranje band 8 jaar op moment van examen
3.0 3de kyu groene band 9 jaar op moment van examen
2.0 2de kyu blauwe band 11 jaar in het jaar van examen
1.0 1ste kyu bruine band 13 jaar in het jaar van examen
D1 1ste dan zwarte band 16 jaar in het jaar van examen
Afwijkingen
Het technisch kader behoudt het recht voor om in individuele gevallen van de regels af te wijken.

