
Reglement King of the boulevard 
 

 

 

We hebben de volgende niveaus: 

 Starters tot 1 jaar training/ervaring of max 2 strepen witte band BJJ 

 Beginners 1 tot 2 jaar training/ervaring of max 4 strepen witte band BJJ 

 Gevorderden 2 tot 5 jaar training/ervaring of blauwe band BJJ 

 Bij alle niveaus hebben we de volgende gewichtsklassen: 

-65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg en +100kg 

 

 Elite 5 of meer jaar training/ervaring en vanaf paarse band BJJ 

Bij de Elite hanteren we 2 gewichtsklassen -80kg en +80kg 

 

Voor de dames hebben we aparte klassen: 

 Starters tot 1 jaar training/ervaring of max 2 strepen witte band BJJ 

 Beginners 1 tot 2 jaar training/ervaring of max 4 strepen witte band BJJ 

 Gevorderden 2 tot 5 jaar training/ervaring of blauwe band BJJ 

 Bij elk niveau van de dames worden er twee gewichtsklassen gehanteerd -60kg en + 60kg   

 

LET OP: zijn er te weinig inschrijvingen worden eerst de gewicht ’s klassen bij elkaar gevoegd, zijn er 

dan nog te weinig tegenstanders worden de niveaus samen gevoegd om zo meerdere partijen te 

garanderen. 

 

We organiseren 3 toernooien per jaar en op het 3e  toernooi wordt de “King of the Boulevard” 

gekroond. Voor elk niveau en gewichtsklasse hebben we een titel “King of the Boulevard”!!!!!! 

 

Voor elke behaalde plaats krijg je punten: 

 1e  plaats 10 punten 

 2e plaats 8 punten  

 3e plaats 6 punten  

 

Degene met de meeste punten na 3 toernooien wordt gekroond tot “King of the Boulevard”. 

 

Belangrijk om te weten:  

Om aanspraak te maken voor de titel van “King of the Boulevard” moet je 2 van de 3 toernooien 

gevochten hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RONDETIJDEN: 

Starters:  

3 minuten (1min zonder punten, daarna 2min met punten) we werken met een poule systeem  

Beginners: 

4 minuten (2min zonder punten, daarna 2min met punten) we werken met een poule systeem 

Gevorderden: 5 minuten(3min zonder punten, daarna 2min met punten) we werken met een 

verliezers ronde 

 

Bij een gelijkspel een “sudden death” gevochten(max 1 min), wie het eerste punt scoort wint de 

partij. Word er niet gescoord beslist de jury, hierbij wordt alleen naar de “sudden death”gekeken. 

 

Elite: 6 minuten “submission only” we werken met een verliezers ronde. 

Bij geen submission wordt er een overtime gevochten vanuit een dominante positie.  

Hierbij kan er gekozen worden tussen “backmount” of “armbar”. 

De vechter die het snelst de submission maakt of een escape maakt uit de positie is de winnaar, 

beide vechters mogen 1x vanuit de dominante positie beginnen. 

 

Punten: 

Om de puntentelling makkelijk en overzichtelijk te houden hanteren wij de volgende puntentelling: 

 Take Down zonder controle 1 punt 

 Take down met controle 2 punten 

 Side controle (hoofd los) 3 punten 

 Mount positie (hoofd los) 4 punten 

 Back Mount (hooks inn) positie 5 punten 

LET OP: punten worden pas na 3sec behouden van positie gegeven! 

 

TOEGESTANE TECHNIEKEN: 

 Klem en verwurging technieken (mits met controle), behalve het dichtknijpen van de 

 luchtpijp met één of twee handen 

 Armklemmen (schouder/elleboog/pols) 

 Been klemmen (bij starters en beginners zijn de heelhooks verboden) 

 Alle werp technieken 

 

Verder hebben we de verboden technieken en handelingen: 

 Slammen vanuit elke positie = Onmiddellijke diskwalificatie 

 Starters: Neck Cranks en HeelHooks = 1 waarschuwing daarna diskwalificatie 

 Beginners: Neck Cranks en HeelHooks = 1 waarschuwing daarna diskwalificatie 

 Gevorderden: Neck Cranks = 1 waarschuwing daarna diskwalificatie 

 Elite: Neck Cranks = 1 waarschuwing daarna diskwalificatie 

 

 

 

 

 

 

 



Verder: 

 Geen (kop)stoten en trappen. 

 Geen onsportief gedrag. 

 Niet bewust iemand blesseren. 

 Niet in de ogen, oren en mond grijpen. 

 Niet aan de haren trekken. 

 Niet minder dan 3 vingers of tenen tegelijk pakken. 

 Geen vinger of teen klemmen. 

 Niet krabben en knijpen. 

 Niet bijten. 

 Niet in het kruis-gebied grijpen e.d. 

 Geen kruisbeschermer toegestaan 

 Niet met handen, ellebogen en knieën op en in het aangezicht (wegduwen mag wel). 

 Geen glibberige middelen toegestaan zoals olie, vaseline enz. 

 Van achteren tussen de benen haken. 

 Het werpen op het hoofd (voor zichzelf en de tegenstander). 

 

 

 

MOGELIJKHEDEN OM TE WINNEN: 

 Door overgave 

 Door punten (geldt niet voor elite, met gelijkstand bij Elite wordt er een “overtime” 

gevochten)  

 Scheidsrechter beslissing 

 Door diskwalificatie van de tegenstander 

 Bij submission krijgt de winnaar 2 punten, bij een scheidsrechter beslissing en punten 

overwinning krijgt de winnaar 1 punt 

 De vechter met de meest behaalde punten in de poule wint de poule 

 

 

GELIJKSPEL: 

Bij een gelijkspel een “sudden death” gevochten(max 1 min), wie het eerste punt scoort wint de 

partij. Word er niet gescoord beslist de jury, hierbij wordt alleen naar de “sudden death”gekeken. 

 

 

 

Kosten om deel te nemen bedraagt € 12,50 per editie  

Dit is inclusief service kosten en word per iDEAL 

voldaan.  

Inschrijven via www.kingoftheboulevard.nl  

http://www.kingoftheboulevard.nl/

