
Ichidai Dojo Challenge 
 
Op vrijdag 25 oktober organiseert onze dojo voor de 2e maal de Dojo Challenge. 
 
Doel 
 
De Dojo Challenge is er voor elke categorie competiteur: jeugd (vanaf 15jaar), senioren, 
veteranen, beginners en ervaren competiteurs. 
 
Beginners 
We willen beginnende competiteurs de kans geven om de ervaring van een tornooi op te 
doen zonder alle drukte van toeschouwers, lange wachttijden en de investering van een 
volledige zaterdag of zondag. 
Daarom houden we het tornooi op een vrijdagavond in onze eigen dojo. 
Ervaren competiteurs 
Ervaren competiteurs krijgen de kans een extra (mini) tornooi te doen in aanloop van 
andere grotere tornooien in het seizoen. 
Ook zij genieten van de ervaring van een extra wedstrijd zonder grote tijdsinvesteringen 
of lange verplaatsingen. 
Onderverdeling 
A-vechter: deelgenomen aan meer dan 5 kampioenschappen 
B-vechter: deelgenomen aan 1-5 kampioenschappen 
C-vechter: geen ervaring 
 
Verloop van de avond 
 
18.30u-19.30u: Aanmelden van de competiteurs en opwarming 
19.30u-22u: Tornooi 
 
Locatie 
 
Ichidai Dojo Antwerpen 
Eikenstraat 8 
2000 Antwerpen 
Sporthal 1e verdieping: opwarmruimte en kleedruimte dames 
Sporthal 3e verdieping: tornooi en kleedruimte heren 
 
Wagen: Er bevindt zich een Q-park parkeergarage over de dojo (Eikenstraat 9). 
Openbaar vervoer: Tram 11 en 24 hebben een halte op 100meter voor de dojo. 
 
Reglementen 
 
Elke partij zal bestaan uit 2 rondes van 2minuten. 
Indien er in de eerste ronde een Ippon gescoord wordt, dan is de partij meteen 
afgelopen. 
Indien er in de eerste ronde een Wazari of Chui wordt toegekend, wordt deze 
overgedragen naar de tweede ronde. 
 



Jeugd (15-17jaar) vecht verplicht met hoofdbescherming, scheenbescherming, 
toque/cups en bit. 
Volwassenen vechten verplicht met scheenbescherming, toque/cups en bit. 
Voor onervaren competiteurs bieden we de mogelijkheid tot het dragen van een helm 
indien de competiteurs dit wensen. 
 
Elke partij wordt bepaald door 2 hoekscheidsrechters en 1 middenrechter. 
 
Elke competiteur wordt gepaard met iemand van dezelfde leeftijd, graad, gewicht en 
ervaring in de mate van het mogelijke. 
 
 
Gewichtscategoriën 
 
Aangezien dit om een 1-match gaat, gaan we graag mee met onze tijd en introduceren 
wij als eerste dojo in België de officïele gewichtscategoriën die ook in de UFC worden 
toegepast. 
 
Strawweight: -52kg 
Flyweight: 52-57kg 
Bantamweight: 57-61kg 
Featherweight: 61-66kg 
Lightweight: 66-70kg 
Welterweight: 70-77kg 
Middleweight: 77-84kg 
Light heavyweight: 84-93kg 
Heavyweight: +93kg 
 
Competiteurs die een exact gewicht op de verdeling hebben (bv 57kg) zullen behoren 
tot de lichtste categorie (in dit geval flyweight). Alles daarboven (bv 57,2kg) zullen 
behoren tot de zwaardere categorie (in dit geval bantamweight). 
 
Kostprijs 
 
Competiteur: 3euro 
Toeschouwer: 3euro 
 
Verzekering 
 
Elke competiteur vecht op eigen risico en dient aangesloten te zijn bij de 
verzekeringsmaatschappij van zijn/haar eigen dojo. 
De competiteur dient dit attest ook ten allen tijde te kunnen voorleggen. 
Ichidai dojo kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen. 


