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BOLETIM OFICIAL FGJ 81/2012 - JIRGS 

 

A FGJ realizará os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul no Ginásio de Lutas do Cete (Rua 

Gonçalves Dias nº 700 – Porto Alegre) no dia 20 de outubro de 2012, sábado. 

 

Horários: 

Pesagem extra-oficial – das 08:30 as 09:00 

Pesagem oficial – das 09:00 as 09:30 

Início dos combates – 10:00 

 

Segue abaixo regulamento específico do judô no JIRGS: 

CAPÍTULO XI 

DO JUDÔ 
 

Art. 66 - As competições do Judô dos 40º JIRGS serão realizadas de acordo como as Regras 

Internacionais adotadas pela Confederação Brasileira de Judô e pelo que dispuser neste Regulamento.  

Art. 67 - Na competição de Judô, somente poderão participar atletas com idade igual ou superior a 16 

(dezesseis) anos e graduação mínima de faixa azul.  

Art. 68 - Na competição de Judô as disputas serão da seguinte forma:  

a) Individual – por peso, segundo tabela oficial abaixo:  

b) Equipes – conforme critérios estabelecidos neste Regulamento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 69 - Cada município poderá inscrever, na competição de judô, 01(um) atleta em cada categoria de 

peso. Estes atletas participarão da competição individual e/ou por equipes, se assim desejarem. Desta 

forma, o Município não poderá utilizar atletas diferentes nas duas formas de disputa da competição.  

Art. 70 - A Competição por equipe:  

a) As equipes deverão ser formadas por um mínimo de 04 (quatro) e um máximo de 08 (oito) atletas, 

sendo cada um em uma das categorias de peso;  

b) A participação na competição por equipe não será obrigatória.  

 

Art. 71 - A contagem de pontos de cada categoria obedecerá ao seguinte critério:  

1º lugar - 10 pontos;  

2º lugar - 06 pontos;  

3º lugar - 04 pontos;  

4º lugar - 03 pontos;  

5º lugar - 02 pontos;  

Categoria  Feminino  Masculino  
Superligeiro(SL)  Até 44 Kg  Até 55 Kg  
Ligeiro(LI)  + 44 / 48 Kg  + 55 / 60 Kg  
Meio-Leve(ML)  + 48 / 52 Kg  + 60 / 66 Kg  
Leve(L)  + 52 / 57 Kg  + 66 / 73 Kg  
Meio-Médio(MM)  + 57 / 63 Kg  + 73 / 81 Kg  
Médio(ME)  + 63 / 70 Kg  + 81 / 90 Kg  
Meio-Pesado (MP)  + 70 / 78 Kg  + 90 / 100 Kg  
Pesado(PE)  Acima de 78 Kg  Acima de 100 Kg  
Absoluto  Livre  Livre  
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6º lugar - 01 ponto.  

Art. 72 - O atleta somente poderá competir na categoria de peso em que estiver inscrito.  

§ 1° - Quando da realização da pesagem, deverá apenas confirmar o peso em que foi inscrito, caso não 

confirme, ficará fora da competição.  

§ 2° - Não haverá pesagem de uma categoria para outra. 

Art. 73 - Se, em determinada categoria de peso, houver somente 01(um/uma) atleta regularmente 

inscrito e com peso conferido, será declarado campeão e sua equipe terá direito aos pontos 

correspondentes.  

Art. 74 - O Atleta que não comparecer à pesagem na hora marcada, ficará fora da competição.  

Art. 75 - Os atletas masculinos serão pesados nus ou de cuecas. As atletas femininas deverão ser 

pesadas de malhas ou de calção e camiseta.  

Parágrafo Único - A pesagem individual valerá para a pesagem da equipe da equipe se as duas 

competições forem no mesmo dia. Ocorrendo em dias diferentes, deverá haver nova pesagem com 

todas as implicações regulamentares quanto ao peso dos atletas.  

Art. 76 - O atleta que não responder à 3ª (terceira) chamada consecutiva para o “shiai” será declarado 

perdedor por W.O.  

Art. 77 - No ato da pesagem os atletas deverão ser identificados através dos documentos especificados 

no Regulamento Geral.  

Art. 78 - Os atletas terão direito somente a 02(duas) pesagens. No entanto, se na 1ª (primeira) 

pesagem, o atleta ultrapassar seu peso de inscrição em mais de 01(um) Kg, será elimina do da 

competição, sem direito à 2ª pesagem.  

Art. 79 - Durante a competição, os(as) técnicos(as), dirigentes e atletas que não estiverem competindo, 

deverão ficar fora da área de competição, através de isolamento determinado pela Comissão Técnica de 

Judô.  

 

**Acesse o regulamento completo do JIRGS em: 

http://www.sel.rs.gov.br/upload/1334165016_Regulamento%20jirgs%202012%20Corrigido%2029_03

.pdf 
 

 

Porto Alegre, 17 de Outubro de 2012. 

 

 

 

                                                                                                                        
             Prof. Luiz Maduro – Presidente                                                                                                 Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 
 
 
 
 

“Administração 2012-2015 - “Federação Gaúcha de Judô – Tudo do Judô para todo o RS”  


