
2 ° Festival Estadual de Nage no Kata e Katame no 

Kata  Sensei Teruo Obata 

  
  
  

Kata do judô 
  
É o conjunto das técnicas fundamentais, um método de estudo especial, para 
transmitir a técnica, o espírito e a finalidade do judô. Segundo o mestre Jigoro 
Kano: "Os katas são a estética do judô, sem o qual é impossível compreender o 
alcance." O kata oferece ao randori as razões fundamentais de cada técnica. 
O kata foi desenvolvido com o propósito de ensinar os aspectos básicos das 
técnicas do judô e sua etiqueta apropriada. É através dos katas que o uke e o tori 
podem trabalhar juntos a melhora da fluência e dos movimentos do judoca. 
  
  
  
Data: 04/08/2019 

  
Horário: 08h:00min confirmação das duplas 
               08h:30mim início  
  
Local: Grêmio Náutico União 

  
Endereço: Quintino Bocaiúva 500 Bairro: Moinhos de Vento - Porto Alegre 

  

  

REGULAMENTO 

  

Com objetivo de incentivar o aprimoramento técnico dos praticantes de Judô, será 
promovido, o 2º Festival Estadual de Nage no Kata e Katame no Kata Sensei 
Teruo Obata regido pelo presente REGULAMENTO ESPECÍFICO, e homologado 
pela Federação Gaúcha de Judô. 
Neste evento o candidato é competidor e deverá fazer a inscrição e efetuar o 
pagamento para a participação.  
Os participantes farão jus à pontuação conforme a tabela do item 4. do Manual do 
Candidato 2019 - MC2019 (Regional, Estadual e Seletiva).  
A nota obtida nesta competição (Art. 9º) poderá ser utilizada como nota do exame 
no respectivo CURSO (item 5.6 do MC2019), ou EXAME (item 6.1 do MC2019) no 
papel executado (uke ou tori). 
  
  

Artigo 1º 
  

O Festival será disputado entre atletas, que se apresentarão em DUPLAS, mistas 
ou não, nas seguintes modalidades: Nague no Kata e Katame no Kata. 
- Não serão consideradas as diferenças de idade, sexo ou peso corporal de 
participantes. 
- Permitido atleta a partir de sub 18 e graduação mínima de faixa laranja. 
- Será permitido competir dangai com yudansha como dupla, mas serão avaliados 
na categoria yudansha (faixas pretas). 
  
Observação: não terá divisão masculino, feminino e misto será todos contra 
todos. 
  
 



 
 
 
DA INSCRIÇÃO 

  

Artigo 2° 

  

Para participação nos 2° Festival Estadual de Nage no Kata e Katame no Kata 
Sensei Teruo Obata as duplas devem ser inscritas por e-mail, na modalidade, que 
deverá encaminhar a ficha de inscrição e com o comprovante de pagamento para 
os organizadores conforme está no artigo 16, até o dia 15/07/2019 ás 
23h:59min. 
  
Parágrafo único - Pode inscrever mais de uma dupla no kata por agremiação. 
Não poderá apresentar o kata novamente com outro parceiro. 
  
Inscrição de um kata: R$: 50,00 por atleta. 
Inscrição em dois kata: R$: 90,00 por atleta 

  
Observação: Em caso de desistência da dupla o prazo para cancelamento 
da inscrição vai até o dia 16/07/2019 as 23h:59min. Caso a dupla inscrita e o 
não comparecimento na competição terão que efetuar o pagamento igual. 
  
DA PARTICIPAÇÃO 

  

Artigo 3º 
  

Apresentação devidamente uniformizada com judogui branco. 
Parágrafo único: 
Atletas do sexo feminino deverão vestir, sob o judogui, colantt ou camiseta branca 
sem decote. 
Estar calçando chinelo, para transitar no local. 
Parágrafo único – O uso do patch da agremiação lado esquerdo do wagui. 
  
DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

  
Artigo 8º 
  

As duplas deverão fazer apresentação de todas as técnicas na modalidade. 
  

Artigo 9º 
  

Serão atribuídas notas, na escala de zero a dez, uke e tori no Nage no Kata e uke 
e tori no Katame no Kata. 
  

a) APRESENTAÇÃO TÉCNICA - será atribuída uma nota para cada técnica, 
separadamente; 
b) APRESENTAÇÃO ESTÉTICA - será atribuída uma nota para o item de etiqueta 
(incluindo a saudação) e outra para harmonia (incluindo a postura, desenvoltura, 
entrosamento, etc.). 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
DA ARBITRAGEM 

  

Artigo 10 

  

A apresentação de cada dupla será avaliada por uma BANCA, de 3 (três) árbitros, 
que atribuirão as notas, individualmente, de acordo com o Artigo 9º. 
  
Artigo 11 

  

A soma das notas atribuídas por cada árbitro, para a APRESENTAÇÃO TÉCNICA 
e para a APRESENTAÇÃO ESTÉTICA, corresponderá à pontuação dada para 
cada atleta. 
  
DA CLASSIFICAÇÃO 

  

Artigo 12 

  

Serão consideradas as duplas que obtiverem a maior pontuação final, em ordem 
decrescente, para apurar a classificação de Campeã, Vice - campeã e dois 
terceiros lugares. 
  
Artigo 13 

  

Em caso de empate, deve-se proceder na seguinte sequencia, para apurar a 
dupla vencedora: 1º - considerar as 5 (cinco) notas de menor valor atribuídas 
pelos árbitros, vencendo a maior soma; 
2º - se persistir o empate, deve-se considerar a maior soma das 5 (cinco) notas de 
maior valor obtidas pela dupla; 
3º - persistindo o empate, fazer nova apresentação do Kata. 
  
DA PREMIAÇÃO 

  

Artigo 14 

  

As duplas classificadas em primeiro, segundo e dois terceiros lugares, 
premiação  serão  medalhas(SEM CERTIFICADOS.) 
  

DAS INFRAÇÕES 

  

Artigo 15 

  

Atletas, técnicos e torcida que perturbarem o desenvolvimento da competição ou 
que cometerem atos considerados desrespeitosos será advertido. 
Parágrafo único - De acordo com a gravidade da infração cometida, o infrator será 
convidado a se retirar do evento, caso não obedeça à equipe estará 
automaticamente desclassificada. 
  
  
 
 
 
 
 



 
 

Contatos para inscrições: 
  

 Artigo 16 

  
Sensei Eliane Pintanel                             Banco: Caixa Econômica Federal – Eliane P.T 

Pronzynki 

E-mail: pintanel@gmail.com                   CPF: 49211951020                      

Fone / Whats: (51) 99849-3738               Agência: 0449    

                                                                 Poupança: 013 00080895-8 

Sensei Roberson dos Passos           

E-mail: robersondospassos@hotmail.com 

Fone / Whats: (51) 98553-2258 

  

  

 


