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J U D Ô 
 
Art. 1°- A competição de Judô será realizada no dia 15 de junho, no Ginásio Bugre Lucena da ESEFID / 
UFRGS, obedecendo às regras em vigor na FGJ, em tudo o que não contrariar este regulamento.  
 
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. 4°- As IES deverão confirmar a inscrição de seus atletas na Reunião Técnica.  
 
Art. 5°- A programação da competição de Judô será a seguinte:  
8h30min às 8h45min – Balança Livre;  
8h45min às 9h – Pesagem Oficial;  
9h – Reunião Técnica;  
9h30min – Início da Competição. 
 
Art. 6°- 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. 7º- Poderão participar atletas com graduação mínima de: azul (no feminino) e amarela (no masculino). 
 
Art. 8°- 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 10 pontos  20 pontos  

2º lugar 5 pontos 10 pontos  

3º lugar 2 pontos 4 pontos  

4º lugar 1 ponto 2 pontos 

5º lugares 1 ponto 2 pontos  

 
§ 1º- Ao 1º lugar obtido sem adversários serão atribuídos a metade da pontuação prevista. 
§ 2º- Em caso de empate no resultado final, na classificação dos três primeiros lugares, será considerada 
vencedora a IES que detiver a maior pontuação no naipe masculino.  
 
Art. 9°- O atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será desclassificado.  
Art. 10°- Somente os técnicos inscritos poderão acompanhar seus atletas até a área de luta.  

 


