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BOLETIM OFICIAL FGJ 66/2012 - CAMPEONATO GAÚCHO DE NAGE NO KATA 

 

Data: 11 de agosto de 2012 (Sábado). 

Local: Ginásio Recreio da Juventude 

Endereço: Rua Atílio Andreazza n° 3525 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul/RS 

Horário: 12:00 

 

A FGJ visando o fomento das competições de katas, organizará um Campeonato Estadual, que será 

regido pelas seguintes regras: 

 

1) Idade mínima: 15 anos. 

2) Graduação: livre. 

3) Forma de Disputa: um contra todos. 

 

4) Divisões: 

 - 1ªDivisão: duplas de dans e duplas de 1º kyus. Deverá apresentar o nage-no-kata completo. 

 - 2ª Divisão: 1º, 2º e 3º kyus. Deverá apresentar somente tachi-waza. 

Obs.: Caso um kyu fizer dupla com um Dan, ela apresentará o kata completo, sendo inserida no grupo da 

1º divisão. 

 

5) Critérios para avaliação: 

- A pontuação para cada quesito de avaliação é dada de, 0 a 10, por membros de banca, com no mínimo, 

três árbitros. 

- Cada técnica executada, pela direita e pela esquerda, é um quesito a ser pontuado.  

- Serão avaliados nas técnicas Kusushi, tsukuri e kake. Com 100% de ação do tori.  

- Haverá também avaliação dos quesitos:  

 a) apresentação (postura do atleta durante a apresentação, distância entre os atletas para a 

saudação e apresentação.etc); 

 b) estética (limpeza do judogui e aparência do atleta. Ex. cabelos cortados ou bem presos, barba no 

masculino, blusa branca no feminino e etc.); 

 c) etiqueta (judogui sem estar amassado e na medida certa. Ex. no comprimento das calças, wagi, 

faixa sobreposta e etc.); 

 d) harmonia (entrosamento entre os atletas,movimentação na área, etc.); 

 

6) Classificação: A classificação será em ordem decrescente das médias das notas obtidas.  

 

7) Inscrições:  

a) Valor individual: R$ 30,00. 
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b) Enviar o nome da dupla para o e-mail: campeonato@judors.com.br até as 24 horas do dia 

09/08/2012, quinta-feira, com o assunto “Nage no Kata”. 

 

ATENÇÃO! O 1º kyu candidato a exame para sho dan em 2012, apresentando o kata completo, poderá 

aproveitar a nota do papel executado (uke ou tori) como nota para o curso de kata.   

 

Porto Alegre, 07 de agosto de 2012. 

 

 
Prof. Luiz Maduro – Presidente 

 
 
 

 
Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 

 


