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New back identification of athletes,
Decision of the IJF Executive Committee

In its effort to improve the presentation of judo and competitions to spectators, TV and other media, 
the IJF has decided to renew the unified identification of athletes (back numbers, Bibs), which was int-
roduced in January 2010. After the positive results of this personal identification system some changes 
seemed appropriate in order to improve the situation for athletes, sponsors and visibility.

Changes to the actual system:

     - Size of back number -> usage
     - Fabric of back number -> grip
     - Font used for names -> visibility
     - Size of National Olympic Abbreviation -> visibility of name

In the IJF SOR, Article 14 Back identification and Annex 5 IJF judogi rules are modified accordingly to 
this decision, which enters into force from the 1st January 2011 1st August 2011.
(Changed after information from IJF 28th November 2010.)

Each competitor taking part in the IJF events is obliged to have sewn on the back of his judogi an ap-
propriate back identification.
This back number contains surname and National Olympic Abbreviation and has the size of 38 x 39 cm 
(width x height). The printed surname and National Olympic Abbreviation are situated in the upper 50% 
of the back number. The lower part, which is plain white with only light positioning lines, will be used 
as subsoil for self-adhesive sponsor labels or IJF event presentation, unique for each particular event. 
The unified back numbers, Bibs of athletes are described and depicted in annex: “The IJF Back Numbers 
2011”.
Logistics of acquiring of the IJF Back Numbers is described in annex: “The Ordering Procedure of the 
IJF Back Numbers”. Only the original IJF Back Numbers carrying the IJF / EJU Trade Mark and acquired 
exclusively according to new fixed procedure as per detailed in attached annexes will be accepted at 
judogi control. The IJF Back Numbers are obligatory for all the World Championships and Masters, Grand 
Slam, Grand Prix, World Cup and eventually other events specified by the IJF.

Annexes:

- The IJF Back Numbers 2011
- Procedure of Ordering the IJF_EJU Back Numbers_2011

International Judo Federation

Mohamed MERIDJA

IJF Education Commission Director
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1. Naai-instructies

Hallo beste Judoka,

Hartelijk dank voor je bestelling. We hebben voor jou graag jouw persoonlijke 
rugnummer geproduceerd en je deze toegezonden.We hopen, dat alles zon-
der problemen gewerkt heeft en dat je tevreden bent met onze service.We 
wensen je, dat jouw rugnummer je bij veel wedstrijden vergezelt en je spor-
tieve successen brengt.Houd rekening met de naai-en onderhoudsinstructies 
in dit boekje, zodat je de regels respecteerd en dat je rugnummer lang be-
houden blijft. Indien je niet tevreden bent met onze prestatie schrijf dan s.v.p. 
aan: support@mybacknumber.com

Het beste is om jouw rugnummer door een kleermaker of een leerbewerker, 
die een industriële naaimachine heeft, er op te laten naaien.Denk er s.v.p. aan 
om sterke en dikke naalden te gebruiken. Afhankelijk van hoe dik jou judogi is, 
kunnen de naalden breken. Let er ook op dat de rugnummers niet veranderd 
mogen worden.

Gebruik voor het vastnaaien in ieder geval witte garen, zodat je zo dicht mo-
gelijk langs de randen en dan zoals hierboven afgebeeld over je rugnummer 
naait.

Industriële naaima-
chine of leerbewer-
kingsmachines 

Sterke naalden 
gebruiken! 
Reserve naalden 
incalculeren

Onjuiste toepassing!

Onjuiste toepassing!Suggestie voor nationale 
rugnummers

Standaard voor IJF/EJU 
rugnummers

YOUR NAME

© DJB
by mybacknumber.com

COUNTRY

FIRST LINE
SECOND LINE
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Je rugnummers moet in het midden en recht op de achterzijde van je judogi 
aangebracht worden. Let op de exacte afstand van 3 cm vanaf de onderkant 
van de kraag tot het rugnummer. 

Aanwijzing: Wanneer je een klein judopak draagt is de afstand van de kraag 
tot het rugnummer individueel te kiezen. Belangrijk is, dat de band geen deel 
van het rugnummer resp. geen deel van de sticker bedekt.

Je kan jouw judogi met het rugnummer tot 60 °C wassen, in een droger dro-
gen en ook op een lage temperatuur strijken.

in het midden plaatsen

niet schuin
niet door de
band bedekt

3 cm

Onjuiste toepassing! Onjuiste toepassing!

YOUR NAME
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COUNTRY
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2. Aanpassing van de nationale rugnummers 
    naar IJF/EJU rugnummers

Met een nationale sponsor 
voor een lagere verkoopprijs.

Standaard backnumber

Met jouw gewichtsklasse of een 
individuele tekst in het midden.

Sponsor backnumber

Nationale rugnummers met in-
dividuele afbeeldingen.

Afbeelding backnumber

Country-Label

Sponsor-Label

Waarschuwing: Het aanpassen 
van een nationaal rugnummer 
voor internationeel gebruik is 
alleen toegestaan, wanneer deze 
IJF/EJU besteld is. Dit is aan de 
tekst (IJF/EJU approved) achter 
het Copyright van de nationale 
vereniging te herkennen.

COUNTRY
© IJF/EJU

by mybacknumber.com

© DJB (IJF/EJU approved)
by mybacknumber.com

YOUR NAME

COUNTRY
© IJF/EJU

by mybacknumber.com

© DJB (IJF/EJU approved)
by mybacknumber.com

YOUR NAME
YOUR NAME

© DJB
by mybacknumber.com

COUNTRY

FIRST LINE
SECOND LINE

YOUR NAME

© DJB
by mybacknumber.com

COUNTRY

FIRST LINE
SECOND LINE

YOUR NAME

© DJB
by mybacknumber.com

COUNTRY

FIRST LINE
SECOND LINE

- 73 kg

Country-Label

Sponsor-Label

+

GRAPHICSPONSOR

GER BEL NED

POR ITA ESP

Voorbeelden:

...

Aanwijzing: Het product moet conform IJF/EJU besteld zijn.

Bij de IJF/EJU conforme rugnum-
mers wordt altijd de door de IJF/
EJU voorgeschreven tekstgrootte 
gebruikt.

De IJF/EJU conform bestelde rugnum-
mers worden met een country-label 
en een sponsor-label uitgerust.
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3. Omgaan met zelfklevende sponsor-labels   
    en country-labels

Belangrijke aanwijzing!

Het label op de daarvoor betreffende plaats op het 100% droge rugnummer 
plakken.De stickers zijn zo ontwikkeld, dat ze weer loslaten, als de hechtings-
tijd van 72 uur niet overschreden wordt.

Zorg ervoor s.v.p. voor dat u het label niet op het rugnummer laat zitten, dat 
bemoeilijkt het verwijderen. S.v.p. direct na de wedstrijd verwijderen!!! Voor 
het achterblijven van lijmresten op het rugnummer of op de judogi en/of be-
schadigingen van het rugnummer zijn wij niet aansprakelijk.

Alle stickerproducten mogen niet extra verwarmd worden, omdat er anders 
stickerresten kunnen ontstaan.

YOUR NAME

© DJB
by mybacknumber.com

COUNTRY

FIRST LINE
SECOND LINE

COUNTRY
© IJF/EJU

by mybacknumber.com

© DJB (IJF/EJU approved)
by mybacknumber.com

YOUR NAME
National Sponsor-Label

Breedte: 37 cm, Hoogte: 15 cm

National Club-Label
Breedte: 37 cm, Hoogte: 11 cm

Stickers voor nationale rug-
nummers

International Country-Label
Breedte: 37 cm, Hoogte: 9 cm

IJF/EJU Sponsor-Label of
IJF/EJU Sponsor-Label blanco

Breedte: 37 cm, Hoogte: 18 cm

Stickers voor internationale 
rugnummers

38 cm

39 cm

38 cm

39 cm
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