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JUDÔ 
 

Art. 1°- A competição de Judô dos 36º Jogos Universitários Gaúchos – JUGs 2015 será 
realizada no dia 16 de agosto de 2015, no CETE, Rua Gonçalves Dias 628, em 
Porto Alegre /RS, obedecendo às regras em vigor na FGJ, em tudo o que não contrariar 
este regulamento específico e o Regulamento Geral que está disponível no endereço: 
http://fuge.cbdu.org.br/fues/evento/view/id/37 . 
 
Art. 2º- A competição de Judô será realizada em forma de Competição Individual 
(Categorias de Peso e Categoria Absoluto), sendo ambas no masculino e no feminino.  
 
Art. 3°- Cada IES poderá inscrever: até 04 (quatro) atletas por categoria de peso e no 
absoluto, em cada naipe; 01 (um) dirigente em cada naipe.  
 
Art. 4º- Poderão participar atletas com graduação mínima de: laranja (no feminino) e 
verde (no masculino). 
 
Art. 5°- As IES deverão enviar as fichas de inscrição por naipe, devidamente assinadas e 
carimbadas pelo Gestor Desportivo, para o e-mail da FUGE (fuge1939@yahoo.com.br), 
até o dia 12 de agosto. 
 
§ único - As inscrições efetuadas até o Congresso Técnico dos JUGs continuam válidas, 
sendo que as IES poderão enviar novas fichas de inscrição com as substituições, inserções 
e/ou adequações necessárias. 
 
Art. 6º - As IES deverão efetuar o pagamento da taxa de registro de atleta 2015, no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta, até o dia 12 de agosto, através de depósito na 
Conta da FUGE (CNPJ 93.012.581/0001-62) no Banrisul (041), agência 0100, c/c 
06.246.033.0-5, com os centavos identificadores da IES:  
 

,01 FACCAT ,11 SÃO JUDAS  ,21 UNILASALLE ,31 SOGIPA ,41 FADERS 

,02 FAMES  ,12 UCS ,22 UniRitter ,32 URI ,42 - 

,03 FEEVALE ,13 UFPel ,23 UNISC ,33 FURG ,43 UNIFIN 

,04 IFRS ,14 UFRGS ,24 UNISINOS ,34 IDEAU   

,05 FISUL ,15 UFSM  ,25 UNIVATES ,35 ESTÁCIO   

,06 FSG ,16 ULBRA  ,26 UPF ,36 UNIFRA   

,07 IBGEN ,17 UFCSPA ,27 IFSUL ,37 UNIPAMPA    

,08 IPA                                       ,18 ANHANGUERA ,28 UCPel ,38 UFFS   

,09 UERGS  ,19 UNICRUZ ,29 FACOS ,39 IMED   

,10 PUCRS ,20 UNIJUÍ ,30 URCAMP ,40 ESPM   

 
 § único - As IES que não possuem centavos identificadores deverão contatar com a FUGE,  
 para efetuarem o seu cadastramento para recebimento de identificação. 
 

http://fuge.cbdu.org.br/fues/evento/view/id/37
mailto:fuge1939@yahoo.com.br
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Art. 7°- A programação da competição de Judô será a seguinte:  
8h às 8h30min – Balança Livre; 

8h30min às 9h – Pesagem Oficial; 
9h – Início da Competição. 

 
Art. 8°- As categorias de Pesos obedecerão aos seguintes limites:  
Categoria de Peso           Feminino                                 Masculino  
Ligeiro                           Até 48 kg                                Até 60 kg  
Meio Leve                      + de 48 kg até 52 kg               + de 60 kg até 66 kg  
Leve                              + de 52 kg até 57 kg               + de 66 kg até 73 kg  
Meio Médio                    + de 57 kg até 63 kg               + de 73 kg até 81 kg  
Médio                            + de 63 kg até 70 kg               + de 81 kg até 90 kg  
Meio Pesado                   + de 70 kg até 78 kg               + de 90 kg até 100 kg  
Pesado                           + de 78 kg                             + de 100 kg  
Absoluto                         aberto                                    aberto  
 
§ 1º- O atleta poderá competir somente na categoria correspondente ao seu peso 
corporal, exceto na Categoria Absoluto.  
 
§ 2º- O atleta inscrito em qualquer das Categorias de Peso, que deixar de competir, não 
poderá participar na Categoria Absoluto.  
 
Art. 9°- Na competição de Judô haverá uma classificação geral por IES, que será feita 
pela contagem geral de pontos, somados feminino e masculino, conforme a tabela abaixo:  

Classificação Categorias de Peso Absoluto 

1º lugar 12 pontos 24 pontos 

2º lugar 7 pontos 14 pontos 

3º lugares 5 pontos 10 pontos 

5º lugares 3 pontos 6 pontos 

7º lugares 2 pontos 4 pontos 

 
§ único - Em caso de empate no resultado final, na classificação dos três primeiros lugares, 
será considerada vencedora a IES que detiver o maior número de primeiros lugares; 
persistindo o empate, a IES que detiver o maior número de segundos lugares e assim 
sucessivamente até que se obtenha o desempate.  
 
Art. 10°- O atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será 
sumariamente desclassificado.  
 
Art. 11- Somente os técnicos inscritos poderão acompanhar seus atletas na área de luta.  

 
Porto Alegre, 17 de julho de 2015.   

Comissão Organizadora dos 36º JUGs. 


