Ik heb jullie 1-6-16 een serie plaatjes gestuurd over hoe organisatoren van judo tournooien tegen de
geboden informatie aankijken . Wat daaraan nog ontbreekt zijn de twee belangrijkste onderdelen
van een toernooi . N.l. Het indelen van deelnemers in poules (categorieen) en het bepalen van
hoeveel matten je moet gebruiken om de verkregen poules te verwerken .
Het indelen in poules (categorieen) kan heel simpel als het gaat om NK/DK en meetmomenten .
Maar bij toernooien waaraan iedereen kan mee doen of club- en opstaptoernooien ligt dat anders .

Bij deze laatste toernooien gaat het er vaak om dat iedereen mee kan doen en zal er hier en daar
geschoven moeten worden met leeftijden en gewichten om tenminste een redelijk aantal deelnemers
in een poule te krijgen . (poule van twee of minder , eigenlijk ook van drie , vind ik niet acceptabel)
Als eerste zal een een primaire indeling worden gemaakt opgrond van een categorie definitie .

Er zijn verschillende zoals b.v. DK-18,DK-15 maar ook die volgens de IBF of JBN .
(B.v. In Duitsland kent men geen -12 maar een -11 , -13 ) Ook kennen we in Nederland de regel om
bij te geringe deelname jongen en meisjes samen te mogen voegen als ze jonger dan 12 jaar zijn .

Na gekozen te hebben kun je aan het puzzelen gaan .

Misschien enige toelichting is op zijn plaats . Horizontaal staan de gewichten en vertikaal de
leeftijden .De gekleurde vlakken zijn poules (categorieen) . Deelnemers in een zwart vlak hebben
nog geen poule (bij 2 deelnemers of minder wordt er geen poule gemaakt)

Je kunt een poule wijzigen door deze aan te wijzen en op de muis te klikken .
Je krijgt dan de gekozen poule te zien met welke leeftijd en gewicht deze omvat .

Hier is de meisjes poule 10-11 jaar 24-26 kg geselecteerd . Daar zijn er dus maar 2 van .
De ene is 24 en de ander 25 kg . Je zou dus kunnen overwegen om deze te wijzigen in 9-10 jaar .
Dan wordt het een poule van 5 deelnemers .Daartoe klik je de 9 jaar aan en de 11 jaar .
Nu is de 9 jaar geselecteerd en de 11 jaar verwijderd .
Heb je zo alle deelnemers ergens in een poule ondergebracht gaan je verder door op het X te
drukken . Wat zoveel betekend als ''einde oefening'' .
Er zullen altijd wel een paar overblijven , de ervaring heeft geleerd dat je zo'n 1 a 2% niet kunt
plaatsen .

Voor de jeugd onder 12 betekend dit dat nu de meisjes bij de jongens en visa versa wordt gedaan .

De deelnemers met een witte achtergrond zijn samengevoegd met het tegenover gestelde geslacht .
Wat in zwart staat is evenals in vorige plaatjes niet ingedeeld .
Dit kost over het algemeen de meeste tijd om de deelnemers zo in te delen dat de meesten een leuke
poule krijgen . Met name als het aantal deelnemers klein is (<100) zoals b.v. op clubtoernooien .
Voor DK/Meetmomenten telt dit niet en kun je het gewoon overslaan .
Heb je de deelnemers zo goed als mogelijk ingedeeld dan komt het moment om de poule's aan een
mat toe te wijzen . Liefst zodanig dat je geen tijd verspeeld aan lege ,niet gebruikte , matten .

Er zijn twee hoofdsystemen voor het verdelen over matten .
De ene zorgt voor een optimum in mat gebruikt de andere dat een deelnemers ook al is hij/zij te
zwaar alsnog een poule kan krijgen . Het onderstaande plaatje is de eerst genoemde methode .

(De m TYD p geeft aan m=mat-type , TYD de tijdsduur , p=aantal poules dat op die mat zit)
Het mat-type heeft de betekenis van wedstrijd duur en de daaraan gekoppelde minimum mat
afmeting . De benadering wordt zowel voor alle mat-type gemaakt zodanig dat het voor alle type
een gelijke tijds verdeling geeft . Daar in eerste instantie geen mix van mat-type plaats vindt dit
omdat niet bekent is of je inderdaad twee mat afmetingen legt of toch alles op een afmeting houd .
(Ik beveel wel aan om alle matten van de zelfde afmeting te leggen . Dan kun je op de dag zelf
eenvoudig wedstrijden verplaatsen mocht dat nodig zijn .)
Zo te zien is tijdblok een vreemd verdeeld .
De 2min gebruikt 76min terwijl de 3min maar 48 min duurt . Daar toe gaan we de matten wijzigen .

We willen proberen de blok tijden tussen 2 min en 3 min zoveel mogelijk gelijk te krijgen .

Dit kun je doen door de mat-type 2 een maat extra tegeven en die van type 3 een paar minder .

Dan krijg je de volgende mat verdeling .

Je ziet nu dat de verdeling in het eerste en twee blok wat gelijkmatiger zijn en de totaal tijd zelfs 10
minute korter is geworden .
Nu vind ik alleen het eten wel erg laat op de dag n.l. 13.20h .

Daar toe gaan we wedstrijd blokken van plaats wisselen .

We nemen als eerste blok dat van 120 min , dan is iedereen gelijk wakker . Dat geeft dan .

Aha nu eten we tenminste zo rond 12.30h wat mijn maag leuker vindt .
Onder 'wijzig tyden' kun je de aanvangstijd weegtijd en de duur van de prijsuitreiking wijzigen .
Je kunt ook het gekozen aantal tijdsblokken veranderen als je dat zo willen .
Hoe minder blokken hoe groter de tijd per blok wordt . Dat kan problemen met parkeren geven .
Dat was het dan voor deze keer .
Groeten Menno (13-06-2016)

