REGULAMENTO TÉCNICO
EDIÇÃO 2021

CAPÍTULO XVI - JUDÔ
Art. 1º. Poderão participar da modalidade, atletas nas faixas etárias estabelecidas para cada evento:
OLESC
2004 a 2006

Joguinhos Abertos
2002 a 2004

JASC
Nascidos até 2004

Art. 2º. Quanto às categorias de peso, estas atenderão aos seguintes limites:
MASCULINO
CATEGORIA DE PESO
Super-Ligeiro
Ligeiro
Meio-Leve
Leve
Meio-Médio
Médio
Meio-Pesado
Pesado
Absoluto
Kata

OLESC
até 50 kg
50 a 55 kg
55 a 60 Kg
60 a 66 Kg
66 a 73 kg
73 a 81 kg
81 a 90 kg
acima de 90 kg
---

JOGUINHOS ABERTOS
até 55 kg
55 a 60 kg
60 a 66 Kg
66 a 73 Kg
73 a 81 kg
81 a 90 kg
90 a 100 kg
acima de 100 kg
-Apresentação

JASC
55 a 60 kg
60 a 66 Kg
66 a 73 Kg
73 a 81 kg
81 a 90 kg
90 a 100 kg
acima de 100 kg
Sim
Sim

FEMININO
CATEGORIA DE PESO
Super-Ligeiro
Ligeiro
Meio-Leve
Leve
Meio-Médio
Médio
Meio-Pesado
Pesado
Absoluto
Kata

OLESC
até 40 kg
40 a 44 kg
44 a 48 kg
48 a 52 kg
52 a 57 kg
57 a 63 kg
63 a 70 kg
acima de 70 kg
---

JOGUINHOS ABERTOS
até 44 kg
44 a 48 kg
48 a 52 kg
52 a 57 kg
57 a 63 kg
63 a 70 kg
70 a 78 kg
acima de 100 kg
-Apresentação

JASC
44 a 48 kg
48 a 52 kg
52 a 57 kg
57 a 63 kg
63 a 70 kg
70 a 78 kg
acima de 100 kg
Sim
Sim

§ 1º. No JASC será oferecida a categoria de KATA, com contagem de pontos e no Joguinhos Abertos
como apresentação (sem contagem de pontos).
§ 2º. Nos JASC será oferecida a categoria absoluto com contagem de pontos.

Art. 3º. Para os JASC, JOGUINHOS e OLESC, cada município poderá inscrever dois atletas em cada
categoria de peso. No JASC e Joguinhos na modalidade KATA cada município poderá inscrever uma
dupla em cada naipe.
§ 1º. Na categoria Absoluto cada município poderá inscrever somente 01 atleta por naipe e a
confirmação de participação deverá ser efetuada de acordo com a programação prevista.
§ 2º. Após confirmado como titular no individual e Tori/Uke no KATA no congresso técnico, o atleta
não mais poderá ser substituído para as disputas individuais por categoria de peso e na modalidade de
Kata.
§ 3º. O atleta considerado reserva poderá participar das disputas por equipe, desde que habilitado
na pesagem da sua respectiva categoria.
Art. 4º. A pesagem oficial terá duração de máxima de 30 minutos, para a programação envolvendo 3
dias de competição e máxima de 1 hora para programação com 2 dias de competição, prazo no qual o
atleta deverá confirmar o peso correspondente a categoria pela qual foi inscrito.
§ 1º. Para pesagem oficial, o atleta deverá se apresentar munido do documento expedido por órgão
oficial com foto.
§ 2º. O atleta deverá se enquadrar nos limites máximo e mínimo da categoria de peso pela qual foi
inscrito, observando-se que este somente poderá estar inscrito em uma categoria.
§ 3º.

A pesagem será válida também para as disputas por equipe.

§ 4º. Não confirmado o peso corporal correspondente à categoria pela qual foi inscrito o atleta será
automaticamente desclassificado.
§ 5º.

A pesagem será dirigida pelo coordenador da modalidade, ou por quem este designar.

Art. 5º. O sistema de apuração e classificação das categorias individuais será de rodízio único, quando o
número de atletas inscritos na categoria não ultrapassar a cinco, ou chave olímpica, quando o número
for igual ou superior a seis atletas, obedecendo aos seguintes critérios:
§ 1º Rodízio Único
I. Os atletas serão sorteados aleatoriamente.
II. Poderão ser apurados de acordo com o número de atletas inscritos, campeão, vice-campeão,
terceiro, quarto e quinto lugar.
III. Os atletas serão classificados de acordo com estes critérios, pela ordem:
a) maior número de lutas ganhas;

b) maior número de pontos;
c) confronto direto;
d) novos confrontos entre os atletas empatados.
IV. Os pontos referidos na letra “b” do item III serão considerados conforme consta no art. 10.
§ 2º. Chaveamento
I. Os atletas serão sorteados aleatoriamente, exceto os cabeças de chave, que serão dispostos nas
chaves A e B respectivamente. O mesmo critério será aplicado no sorteio para competição por equipe.
II. Serão considerados cabeças de chave os municípios campeão e vice-campeão de cada categoria de
peso e da competição por equipe, respectivamente no evento similar imediatamente anterior.
III. A repescagem será entre os perdedores das disputas semi finais.
Art. 6º. Para o cômputo geral dos municípios será considerada a seguinte pontuação:
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
7º Lugar

13 pontos
8 pontos
5 pontos
3 pontos
2 pontos
1 ponto

§ 1º. Para a classificação em cada naipe, será considerada a soma dos pontos obtidos nas disputas
individuais, Kata, absoluto e por equipe.
§ 2º. Em caso de empate em número de pontos obtidos, serão estes os critérios a serem adotados,
pela ordem:
a) Maior número de 1º lugar;
b) Maior número de 2º lugar;
c) Maior número de 3º lugar;
d) Menor número de atletas inscritos, confirmados em congresso técnico específico e que tenham
disputado a sua categoria, segundo formulário de inscrição protocolado para o congresso técnico;
e) Melhor classificado na disputa da categoria equipe;
f) Sorteio entre os municípios empatados.
§ 3º. Em caso de apenas um atleta ou uma equipe estar inscrito, esta (e) será declarada (o) campeã (o),
e os pontos atribuídos ao município que representa.

Art. 7º. Nas disputas por equipe, cada município poderá inscrever uma equipe em cada naipe, com o
máximo de cinco e mínimo de três atletas por naipe, seguindo as tabelas especificas abaixo:
JOGUINHOS, JASC e OLESC
Atletas Titulares
Atletas Reservas
5
3

Categorias de Pesos – OLESC, JOGUINHOS e JASC
Até meio-leve

§ 1º.

Ligeiro até
leve

Meio leve até
meio-médio

Leve até médio

a partir do
Médio

As inscrições serão efetuadas em dia e hora marcados no congresso técnico da modalidade.

§ 2º. Nas inscrições, constarão os nomes dos atletas em ordem crescente das categorias de peso
(formulário próprio).
§ 3º. O atleta reserva poderá ser utilizado no mesmo confronto que o atleta titular.
Art. 8º. A cada confronto, a ordem das lutas poderá ser crescente (de superligeiro a pesado) ou
decrescente (de pesado a superligeiro), cuja definição se dará por comum acordo ou sorteio entre
ambos os técnicos.
Art. 9º. No caso de somente uma equipe ter atleta em determinada categoria de peso, este será
declarado vencedor, por ausência de adversário (fusen-gachi).
Art. 10. A cada confronto será declarada vencedora a equipe que obtiver, pela ordem:
a) Maior número de lutas ganhas;
b) Maior número de pontos obtidos, segundo estes valores:
Ippon - Hansoku-make - Fusen-gachi
Wazari
Vitória por shido
Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se
no tempo regular ou durante Golden Score.

10 pontos
1 ponto
0 ponto
eles são atingidos

c) Caso em um dos combates ocorra uma desistência de maneira voluntária, toda equipe estará
automaticamente eliminada da competição por equipe, salvo caso de contusão diagnosticado pelo
médico, sendo que, este atleta ficará impedido de participar dos demais confrontos.

d) No golden score, o combate se encerrará quando o primeiro atleta obtiver a primeira vantagem
sobre o outro, em quaisquer das classes, exceto no caso de uma vitória por osaekomi, onde o atleta
pode continuar o combate para ganhar o máximo de pontos.
e) Caso permaneça igualdade de números, haverá sorteio de uma das categorias de peso, para novo
combate.
Art. 11. As competições de judô nos JASC, JOGUINHOS ABERTOS e OLESC serão realizadas em dois ou
três dias, observando-se a realização do Congresso Técnico da modalidade no dia anterior ao do início
das disputas.
OLESC
1º dia
Congresso Técnico - 09h00min
Apresentação das credenciais dos representantes dos municípios;
Indicação dos técnicos (até 3) de cada município (premiação somente 1 técnico);
Confirmação dos atletas titulares;
Confirmação da programação;
Nomeação da Comissão Disciplinar Temporária (5 membros).
Ao final – Pesagem oficial e Sorteio das Lutas
Categorias de Pesos
14h00min às 18h00min – Lutas de Super-Ligeiro até
Super-Ligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve.
Leve.
18h00min às 19h00min - Premiação individual.
2º dia
Categorias de Pesos
Competição Individual
Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado, Pesado 08h00min às 12h30min – Lutas de meio-médio até
e Super Pesado.
superpesado
Competição por equipes

Competição por equipes
14h00min as 18h00min - Lutas por equipe
18h30min as 19h00min - Premiação individual, equipe
e geral;

JOGUINHOS ABERTOS
Congresso técnico
Apresentação das credenciais dos representantes dos municípios;
Indicação dos técnicos (até 3) de cada município (premiação somente 1 técnico);
Confirmação dos atletas titulares;
Confirmação das duplas do kata masculino e feminino;
Confirmação da programação;
Nomeação da Comissão Disciplinar Temporária (5 membros)

Categorias de Pesos
Super-Ligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve.

Categorias de Pesos
Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado e Pesado.

Competição por equipes

1º dia
8h30min – Sorteio Kata
09h00min as 12h30min – Competição de Kata
09h00min às 09h30min – Pesagem oficial
10h00min às 10h30min – Sorteio das lutas;
14h00min às 18h00min – Lutas de Super-Ligeiro até o
Leve.
18h00min as 19h00min - Premiação Individual e Kata.
2º dia
9h00min às 9h30min – Pesagem oficial
10h00min às 10h30min – Sorteio das lutas;
14h00min às 18h00min – Lutas de Meio-Médio até o
Pesado.
15h00min às 16h00min– Inscrição e sorteio para
competição por equipe.
18h00min às 19h00min – Premiação individual.
3º dia
08h00min às 13h00min – Lutas por equipe
13h30min – Premiação equipe e geral.

JASC
Congresso Técnico
Congresso Técnico
Apresentação das credenciais dos representantes dos municípios;
Indicação dos técnicos (até 3) de cada município (premiação somente 1 técnico);
Confirmação dos atletas titulares;
Confirmação das duplas do kata masculino e feminino;
Confirmação da programação;
Nomeação da Comissão Disciplinar Temporária (5 membros)
1º dia
8h30min – Sorteio Kata
9h00min as 12h30min – Competição de Kata
Categorias de Pesos
9h00min às 09h30min – Pesagem oficial
Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado e 10h00min às 10h30min – Sorteio das lutas;
Pesado.
14h00min às 18h00min – Lutas de Meio médio até o pesado
16h30min às 17h00min – Confirmação Absoluto
18h00min as 19h00min - Premiação Individual e Kata.
2º dia
09h00min às 09h30min – Pesagem oficial
09h30min às 10h00min – Sorteio das lutas individual.
10h00min as 10h30min – Sorteio das lutas absoluto
Categorias de Pesos
13h30min às 18h00min – Lutas de ligeiro, meio leve e leve.
Ligeiro, Meio-Leve, Leve e Absoluto.
15h00min às 16h00min - Inscrição e sorteio para competição
por equipe.
16h30min às 18h30min – Lutas do Absoluto
18h00min às 19h00min – Premiação individual e Absoluto
3º dia
08h00min às 13h00min – Lutas por equipe
Competição por equipes
13h30min – Premiação equipe e geral.
Art. 12. Tempo de cada luta:
OLESC /JOGUINHOS / JASC

4 minutos

Art. 13. Somente o técnico indicado pelo município no Congresso Técnico terá acesso ao local
reservado junto à área de competição.

§ 1º É condição essencial que o técnico seja Faixa Preta, ou superior, e apresente identificação de
registro e condição regular perante o CREF3/SC. A exceção à apresentação do registro do CREF dar-se-á
quando o técnico apresentar a certificação mínima de faixa preta IIIº Dan, reconhecida pela FCJ.
§ 2º O técnico deverá estar trajado com uniforme que identifique o município ao qual representa.
Art. 14. O atleta deverá se apresentar no horário previsto para o início das lutas da sua categoria,
trajando:
a) Judogui (quimono) branco ou azul, de acordo com seu posicionamento na súmula;
b) Faixa correspondente a sua graduação reconhecida oficialmente;
c) Par de sandálias.
Parágrafo único - O nome do município deverá estar inserido nas costas do judogui, de forma
resistente, conforme regulamento geral. (Art. 85, Parágrafo 1º).
Art. 15. Será passível de punição o município que:
a) Confirmar o atleta na disputa individual durante o Congresso Técnico, comparecer à pesagem oficial
e deixar de competir;
b) Adentrar a área (o atleta ou a equipe), e negar-se a competir sem razão plausível.
c) Confirmar a participação na competição por equipe e não comparecer para o confronto quando
chamado, respeitando-se o que determina a regra oficial.
Art. 16. A Comissão Disciplinar Temporária (CDT) será composta por cinco membros. Sendo um
representante da coordenação da modalidade, dois representantes da arbitragem e dois técnicos
dentre os municípios participantes, cuja incumbência será a de resolver casos que requeiram urgência
no transcorrer da competição, cabendo-lhe se necessário for, encaminhamento à Comissão Disciplinar
do Evento.
Art. 17. I. Disputa do Nage no Kata:
I. As duplas deverão se apresentar com judogui branco;
II. As duplas deverão apresentar todas as técnicas das 05 (cinco) séries do NAGE NO KATA, pelo lado
direito e pelo lado esquerdo: Te-waza, Koshi-waza, Ashi-waza, Ma-sutemi-waza e Yoko-sutemi-waza;
III. Deverão ser avaliados por três árbitros;
IV. A ordem das disputas será serão sorteados aleatoriamente;

V. A classificação será : campeão, vice-campeão, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar;
VI. Os atletas serão classificados de acordo com estes critérios, pela ordem:
VI.I. Da maior pontuação;
II. Da avaliação
Serão atribuídas notas, na escala de zero (0) a dez (10), para duas formas de avaliação:
a) Apresentação Técnica – será atribuída uma nota para cada técnica separadamente, do lado direito e
esquerdo;
b) Apresentação Estética – será atribuída uma nota para saudação e outra para harmonia;
c) A apresentação de cada dupla será avaliada por uma Banca constituída de 03 (três) árbitros, que
atribuirão as notas individualmente;
d) As computações finais das notas atribuídas por cada um dos árbitros, para a Apresentação Técnica e
para a Apresentação Estética, serão somadas. O total obtido, pelas notas dos árbitros, será
transformado na Pontuação correspondente da dupla.
III. Desempate:
- Em caso de igualdade de pontuação entre as duplas, os seguintes critérios serão aplicados
considerando as folhas de pontuação dos árbitros:
a) O maior número de notas dez (10), a dupla que obteve mais notas Dez (10) ganha;
b) Se o valor ainda for igual, o maior número de notas Nove (09), a dupla que obteve mais notas Nove
(09) ganha;
c) Se o valor ainda for igual, o maior número de notas Oito (08), a dupla que obteve mais notas Oito
(08) ganha;
d) Se ainda for igual, a pontuação média (avaliada até a segunda casa decimal) do Kata inteiro decidirá.
A dupla que obtiver a melhor pontuação vencerá.
e) Para a dupla com a maior pontuação será premiada com a medalha de ouro, a dupla com a segunda
melhor pontuação será com a medalha de prata; e a terceira, com a medalha de bronze.
IV. Área de Competição:

a) Serão fixadas fitas no centro da área de competição a 6 m de distância uma da outra, para indicar a
posição inicial do Tori e do Uke.
V. Pontuação do Kata – Computo para os municípios
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
6º Lugar

13 Pontos
8 Pontos
5 Pontos
3 Pontos
2 Pontos
1 Ponto

Art. 18. Os casos de ordem essencialmente técnicos aqui omissos serão definidos pelo Coordenador da
modalidade.

