




ARTIGO 1 – ÁREA DE COMPETIÇÃO 

Tamanho mínimo 14m x 14m e precisa ser coberta por tatami ou material similar aceitável. 

  

- dividida em duas (2) zonas, de cores diferentes*, com contraste. 

  

  1ª) área interna - será chamada de área de combate: 

Tamanho mínimo de 8m x 8m e máximo de 10m x 10m. 

 

  2ª) área externa - área fora da área de combate, chamada de área de segurança: 

Tamanho mínimo de 3m e máximo de 4m de largura. 

 

* deverão ser de acordo com as aprovadas pela FIJ. 



ARTIGO 1 – ÁREA DE COMPETIÇÃO 

 

 

Deve ser fixada a uma superfície resistente ou plataforma (ver apêndice). 

 

Duas (2) ou mais áreas de competição - a área de segurança comum de 4 metros. 

 

Zona livre, com um mínimo de 50 centímetros, deve ser mantida em torno da área de competição. 





ARTIGO 2 - EQUIPAMENTO 

 

• Placares 

 - 02 por área 

• Cronômetros 

 - 01 para o tempo de luta;  

 - 02 para osaekomi;  

 - 01 reserva. 

 



ARTIGO 2 - EQUIPAMENTO 

 

• Bandeiras (indicam o tempo) 

  Amarela = Tempo morto 

  Verde = Duração Osaekomi 

• Sinal de tempo 

• Judogis branco e azul 

 



ARTIGO 3 - UNIFORME DE JUDÔ (JUDOGI) 

• REGULAMENTO DOS JUDOGIS, acessado do site da FIJ  

 - (DOCUMENTOS >ADMINISTRATIVO). 

 

• GUIA DE CONTROLE DOS JUDOGIS DURANTE AS COMPETIÇÕES DA FIJ atualizada. 

  - Utilizado no dia da competição 

  (DOCUMENTOS > COMISSÃO TÉCNICA E DE EDUCAÇÃO). 

  

 







ARTIGO 4 – HIGIENE 

1 - O Judogi deve estar limpo, geralmente 

seco e sem cheiro desagradável; 

2 - As unhas dos pés e das mãos devem ser 

cortadas curto; 

3 - A higiene pessoal do atleta deverá ser 

impecável; 



ARTIGO 4 – HIGIENE 

4 - O cabelo comprido deverá ser 

amarrado . 

 

5 - Todo o competidor que não esteja 

disposto a cumprir com os requisitos 

dos artigos 3 e 4, perderá o direito de 

competir.  



ARTIGO 5 – ÁRBITROS E OFICIAIS 

• Três Árbitros de nacionalidades ou clubes diferentes das dos dois competidores. 

• Um árbitro no tatame conectado através de um sistema de comunicação de rádio com os 

dois árbitros na mesa (sistema vídeo CARE)  

• Rodízio de Árbitros a fim de assegurar a neutralidade. 

• Os Árbitros serão assistidos pelos Responsáveis pelos Placares, Cronometristas e 

encarregados pela Ordem das Lutas (mesários e sumulistas). 

• O uniforme dos Árbitros será de acordo com o código vestuário dos Organizadores. 

• Comissão de Arbitragem pode intervir no final.  





ARTIGO 6 – POSIÇÃO E FUNÇÃO DO ÁRBITRO DE ÁREA 

 
• Geralmente fica dentro da área de combate.  

 Em Newaza e fora da área do combate, o Árbitro poderá observar a ação da área de 

segurança. 

•  O competidor De judogi azul ficará à esquerda do Árbitro e o de branco à sua direita. 

• Responsável para que as decisões sejam corretamente registradas. 

• Verificar a área de competição (espaços nos tatames, limpeza, etc). 

• Familiarizar com o som da campainha e com a posição do médico.  

• O Árbitro deverá se assegurar que não haja espectadores, torcedores ou fotógrafos em uma 

posição que possa causar algum inconveniente ou risco de lesão. 

• O Árbitro deverá deixar a área de competição durante as apresentações ou toda a pausa 

demorada no programa. 

 





ARTIGO 7 - A POSIÇÃO E A FUNÇÃO DOS ÁRBITROS DE MESA 

• Dois Árbitros, que deverão estar sentados na mesa do vídeo replay e oferecerão 

assistência através do sistema vídeo CARE, de acordo com a regra da “maioria de três”. 

• Chamar a atenção do Árbitro central para corrigir o erro. 

• Não deverão se antecipar a avaliação do Árbitro central. 

• Acompanhar obrigatoriamente o competidor, para se certificar que não aconteça nenhuma 

anomalia, em caso de atendimento médico ou troca de judogi. 

• Caso o Árbitro de mesa não for do mesmo sexo, um oficial designado pelo Diretor de 

Arbitragem deverá substituir o Árbitro de mesa e acompanhar o competidor. 

 







ARTIGO 8 – GESTOS 























Gesto antigo! 



ARTIGO 9 - LOCALIZAÇÃO (ÁREAS VÁLIDAS) 

• A luta deverá acontecer dentro da área de combate.  

 - A ação iniciada quando pelo menos o Tori esteja na área de combate.  

 - Todas as ações serão válidas e poderão continuar desde que um dos competidores tiver 

alguma parte do seu corpo tocando a área de combate. 

  

Exceções: 

 - Quando um lance é iniciado com apenas um competidor em contato com a área de 

combate, mas durante a ação, os dois competidores saem da área de combate, a ação 

poderá valer pontos se o lançamento continuar sem interrupções. 

 - Da mesma forma, qualquer técnica imediata contra o lutador que não estava em contato 

com a área de combate quando a ação de projeção começou pode valer ponto se a ação 

continua sem interrupção; 





• Em Newaza a ação é válida e pode continuar fora da área de combate se o Osaekomi for 

declarado dentro dela; 

 



• Ossaekomi fora da área de combate se a ação de projeção for completada fora da área de 

competição e imediatamente um dos judocas aplicar Ossaekomi, Shimewaza ou Kansetsu-

waza, esta técnica será válida.  

• Se durante o Ne-waza o Uke assume o controle através de uma destas técnicas mencionadas 

em sucessão contínua, isso será válido também. 



• Se Kansetsu-waza e Shime-waza iniciadas dentro da área de combate e reconhecidas como 

sendo efetivas para o oponente, podem ser mantidas mesmo se os competidores forem para 

fora da área de combate. 

 



ARTIGO 10 – DURAÇÃO DO COMBATE 

 
• De acordo com as regras do torneio. 

• Em todos os Campeonatos realizados sob a responsabilidade da FIJ, o tempo de 
duração dos combates e a pausa entre lutas serão referidos no SOR e neste 
Regulamento. 

• Sub 18, Sub 21 e Sênior = 4 minutos de duração real da luta 

• Sub-15 e veteranos*= 3 minutos de duração real da luta 

• Mirim, Infantil e Sub 13 = 2 minutos de duração real da luta  

• Todo competidor terá direito a um descanso de 10 minutos entre lutas; 

• A idade mínima exigida para participar nas competições oficiais da FIJ é de 15 anos, 
conforme no SOR. 

  

* nas classes acima do Veteranos 4 (acima de 45 anos de idade), a organização do evento 
pode estabelecer um tempo real de luta menor que 3 minutos. 

 



ARTIGO 11 –TEMPO MORTO 

 

• O tempo decorrido entre o anúncio do 

árbitro de Mate e Hajime e entre Sono-

mama e Yoshi não será considerado 

como parte da duração da luta. 



ARTIGO 12 - SINAL DO FIM DE TEMPO 

 
• Suficientemente alto para ser ouvido 

acima do barulho dos espectadores e 

indicado ao Árbitro por uma 

campainha ou sinal sonoro similar. 

 

 

• Quando se utilizam ao mesmo tempo 

várias áreas de competição, é 

necessária a utilização de diferentes 

sinais audíveis. 

 



ARTIGO 13 – TEMPO DE OSAEKOMI 

 
Equivalências. 

 

• Ippon: Total de 20 segundos; 

• Waza-ari: 10 a 19 segundos; 

  

Osaekomi simultâneo como sinal de fim do tempo: 

 

• Quando o tempo restante para o término do combate for insuficiente para permitir a 
conclusão do Osaekomi, o tempo alocado para a luta será prorrogado até que ou o Ippon 
(ou sua equivalência) seja anunciado ou o Árbitro anuncie Toketa ou Mate. 

• Durante esse tempo, o competidor que recebe o Ossaekomi (Uke), pode contra-atacar e 
aplicar o Shime-waza ou Kansetsu-waza. 



 

ARTIGO 14 - TÉCNICA COINCIDENTE COM O SINAL DE  

  FIM DO TEMPO 

 
• Qualquer resultado imediato de uma técnica começando simultaneamente com o sinal de 

fim do tempo será válido; 

 

• Embora uma técnica de projeção seja aplicada ao mesmo tempo em que a campainha tocar, 

se o Árbitro decidir que não será efetiva imediatamente, ele deverá anunciar Soremade, sem 

conceder ponto; 

 

• Qualquer técnica aplicada depois do toque da campainha indicando o tempo esgotado da 

luta não será válida, mesmo que o árbitro ainda não tenha anunciado Soremade; 

 



ARTIGO 15 - INÍCIO DA LUTA 

 

 O Árbitro central e os Árbitros de mesa deverão 

estar sempre em posição de início das lutas 

antes da chegada dos competidores na área 

de combate. 

 Nas competições individuais, o Árbitro central 

deverá estar no centro, 2m atrás da linha a 

partir da qual os  competidores começam, e 

de frente para a mesa dos cronometristas. 

 Os outros dois Árbitros ocuparão seus 

respectivos lugares na mesa do VR. 

 Os atletas devem cumprimentar-se, 

simultaneamente, ao início e término da luta. 



ARTIGO 15 - INÍCIO DA LUTA – POR EQUIPES 

• Central no mesmo lugar que nas competições 

individuais. Equipes em ordem decrescente e 

o maior peso estará mais perto do Árbitro; 

uma equipe estará de frente para a outra; 

 

1º) Joseki, Rei. O árbitro não precisa fazer a 

reverência. 

2º) "OTAGAI-NI" (reverência um para outro), Rei. 

  

• Ao acabar a última luta, anuncia-se o 

vencedor (gachi). Cerimônia de reverência na 

ordem inversa do início. 

 



• Os técnicos devem estar sentados no 

lugar reservado especialmente para eles 

antes do começo da luta. 

• Instruções somente durante o intervalo 

(entre Mate e Hajime). 

• Durante a luta deverão manter o silêncio 

e não poderão fazer nenhum gesto; 

• 1ª ADVERTÊNCIA; 

• 2ª ADVERTÊNCIA  -  expulso da área de 

competição e não será substituído 

durante esta luta; 

• Deverão manter silêncio fora da área de 

competição - A sanção poderá ter como 

consequência a retirada da sua 

credencial; 

 



ARTIGO 16 –PASSAGEM PARA NEWAZA 

 
Situações que permitem a passagem de Tachi-waza para Newaza. 

 

• Quando um competidor, depois de obter uma determinada pontuação através de 

certa técnica de projeção, muda sem interrupção em Newaza e assume a 

ofensiva; 

• Quando um dos competidores cair no chão, após a aplicação mal sucedida de 

uma técnica de projeção, o outro poderá tirar vantagem da posição de seu 

oponente e levá-lo ao chão; 

• Em qualquer outro caso onde um competidor cair ou for prestes a cair, não 

abrangido pelas anteriores subseções deste artigo, o outro competidor pode tirar 

vantagem da posição desequilibrada de seu oponente e entrar em Newaza. 







 Quando um competidor puxar o seu 

oponente para Newaza sem estar em 

conformidade com o artigo 16, e seu 

oponente não aproveitar disso para 

continuar em Ne-waza, o Árbitro deverá 

anunciar Mate, e penalizar com Shido o 

competidor que infringiu o artigo. Se o 

oponente tirar vantagem da ação de Tori, o 

Newaza  pode continuar. 

  

 



ARTIGO 17 - APLICAÇÃO DE MATE 

  
 

• Parar temporariamente o combate nos casos abrangidos nas regras. 

• Os competidores deverão permanecer nos seus lugares, sem precisar voltar às 

suas posições iniciais. 

• (Mate-Shido-Hajime) – retornar à posição inicial. 

• Abandono da área de combate – retornar à posição inicial. 

• Não deverá perder de vista os competidores. 

 



SITUAÇÕES EM QUE O ÁRBITRO DEVERÁ ANUNCIAR MATE: 

 • Fora da área de combate; 

• Atos proibidos mencionados neste Regulamento; 

• Lesão ou doença. Chamar o médico! 

• Ajuste de Judogis; 

• Sem progresso evidente durante o Ne waza; 

• Quando um competidor se encontrar dentro, ou a partir de Newaza retomar a posição 

vertical e levantar o seu adversário, que está deitado de costas, com uma (1) ou ambas as 

pernas ao redor de qualquer parte do participante em pé, sem tocar no Tatame; 

• Quando um competidor executar ou tentar executar Kansetsu-waza ou Shimewazaa partir 

da posição vertical (Tati waza). (mate – shido) 

• Quando um dos competidores começar ou realizar todos os movimentos preparatórios para 

uma técnica de combate ou luta (o que não for judô de fato). 

• Quando em qualquer outro caso que o Árbitro considerar necessário fazê-lo. 

 



SITUAÇÕES EM QUE O ÁRBITRO NÃO DEVERÁ ANUNCIAR MATE: 

 
• Quando um competidor pedir um descanso. 

• A fim de impedir que um competidor saia fora da área de combate, a menos que 

a situação seja considerada perigosa. 

  

 

 Situações excepcionais (diretor de arbitragem) 

 

• Se o árbitro anunciar Mate por engano durante o Newaza e os competidores 

precisarem se separar, o Árbitro poderá, se possível e de acordo com a "maioria 

de três", pedir aos competidores retomarem a posição mais próxima da original e 

recomeçarem o combate; ao fazê-lo corrigirá uma injustiça feita a um dos 

competidores. 

 



ARTIGO 18 - SONO-MAMA 

 
• Se o competidor que for penalizado estiver em 

posição desfavorável, não há sono-mama: a pena 

é atribuída diretamente; 

• O sono-mama só poderá ser aplicado em 

situações nas quais os competidores trabalharem 

Ne-waza. 

• Atendimento médico (com sangramento). 

• Para recomeçar a luta, o árbitro deverá anunciar 

Yoshi. 

 



ARTIGO 19 - FINAL DA LUTA 

 

• Competidores ajustam os seus Judogis, se necessário, antes de o árbitro indicar 

o resultado. 

 

• Caso o Árbitro anunciar erroneamente a vitória do outro atleta, os dois Árbitros de 

mesa deverão se assegurar que o central altere a decisão errada antes de o 

mesmo deixar a área de competição. 

 

• Todas as ações e decisões tomadas pelos Árbitros, em conformidade com a 

"maioria de três“, serão definitivas e sem contestação. 

 



  Situações de Sore-made 

 

• Quando um competidor marcar Ippon ou Waza-ari-awassete-Ippon. 

• No caso de Kiken-gachi. 

• No caso de Hansoku-make. 

• Quando o tempo previsto para a luta se esgotar. 

 

  O Árbitro deverá anunciar o vencedor da seguinte forma: 

 

• Quando um competidor marcar Ippon ou o equivalente, ele será declarado o vencedor; 

• Onde não houver pontuação de Ippon ou o equivalente, ao término do tempo de luta, o 

vencedor será o atleta que marcou um Waza-ari. 

• hansokumake direto ou cumulativo - 3 (três) shidos. 

 

 



O COMBATE "GOLDEN SCORE" 

 
• Não haverá período de descanso entre o final da luta e o início do combate "Golden Score". 

• Qualquer pontuação(ções) e/ou shido(s) existentes durante o tempo normal de luta serão 

levados para o Golden Score e ficarão no placar. 

• A luta termina somente com uma pontuação técnica ou com hansokumake direto ou 

cumulativo - 3 (três) shidos. 

• Na luta "Golden Score", quando um competidor for segurado pelo outro e "Ossaekomi" for 

anunciado, o Árbitro deverá permitir ao atleta segurar por 20 segundos(Ippon), até Toketa ou 

Mate, ou até Shime-waza / Kansetsu-waza ser aplicado por qualquer um dos competidores 

com resultado imediato. 

• Não há limite de tempo de golden score. Aqui no RS, na classe MIRIM, é limitado em 02 

minutos. Nas demais classes, segue-se a regra FIJ. 



SITUAÇÕES ESPECIAIS NO "GOLDEN SCORE" 

 

• No caso em que ambos os competidores marcarem 

Ippon simultaneamente durante o tempo previsto 

para a primeira luta, a luta será decidida pelo 

"Golden Score".  

• No caso do Ippon simultâneo durante o "Golden 

Score", o Árbitro deverá anunciar Mate, continuando 

a competição sem levar em conta essas ações para 

fins de pontuação; 

 





O SISTEMA CARE 

 
• Competência exclusiva da Comissão 

de Arbitragem, e ninguém poderá 

interferir ou definir o seu  

funcionamento fora das regras aqui 

listadas ou pela decisão tomada 

pela Comissão de Arbitragem a este 

respeito. 

 

• Será obrigatório rever a luta no 

sistema CARE em apoio à decisão 

do tatame nas seguintes 

circunstâncias:  

 

 



• Qualquer decisão que envolva o fim da 

luta, durante o tempo de combate, 

bem como no período de "Golden 

Score"; 

 

• Ações Kaeshi quando for difícil avaliar 

quais dos dois competidores tinha o 

controle final da ação, o que implica o 

fim da competição. 

 

• Não haverá uso ou solicitação do uso 

do sistema CARE com autorização 

alheia da Comissão de Arbitragem. 

 

 



ARTIGO 20 - IPPON 

Será dado quando o Atleta jogar seu oponente de costas, aplicando uma técnica ou contra‐atacando 
uma técnica de ataque de seu oponente, com considerável habilidade com máxima eficiência(*). 

• (*) “ikioi” = impulso com ambas força e velocidade. 

• “hazumi” = habilidade com ímpeto, intensidade ou ritmo. 

• Critérios para Ippon: 

1. Velocidade; 

2. Força; 

3. Sobre as costas; 

4. Controle com habilidade até o término da projeção. 

• “Rolando” pode ser considerado Ippon somente se não existir parada durante a queda. 

Equivalência 

• Se um competidor for penalizado através de Hansoku-make, o outro competidor será 

imediatamente declarado o vencedor com uma pontuação equivalente ao Ippon. 

 

 



Estes tipos de rolamentos fazem com que a avaliação da pontuação possa ser Ippon. 

 - quando o Uke rola pelas costas. 

 

 

Todas as situações de queda voluntária 

em posição de Ponte, serão avaliadas 

como  Ippon. 



• Ossaekomi-waza, durante 20 segundos após o 

anúncio de Ossaekomi; 

• Ossaekomi-waza, durante 10 segundos após o 

anúncio de Ossaekomi, caso o tori já possua um 

waza-ari; 

 

• Quando um competidor desistir, batendo duas vezes ou 

mais com a mão ou o pé ou disser Maitta (Eu desisto!), 

geralmente como resultado do Ossaekomi-waza, Shime-

waza ou Kansetsu-waza.; 

 

• Quando um competidor estiver incapacitado por conta de 

um Shime-waza ou Kansetsu-waza. 

 



ARTIGO 21–AWASSETE 

 

Se um competidor obtiver na luta um 

segundo Waza-ari, seja por projeção ou 

imobilização, o árbitro deverá anunciar 

Waza-ari-awassete-ippon. 



ARTIGO 23 - WAZA-ARI 

• Waza‐ari será dado quando os quatro 

critérios para o Ippon não estiverem 

totalmente presentes. 

• Dois Waza‐ari são equivalentes a um Ippon 

(waza‐ari‐awaseteippon) e a luta será 

finalizada. 

• “Rolando” poderá ser considerado Waza-ari 

se houver uma parada durante a queda 

(dois tempos). 

• Ossaekomi-waza, durante ao menos 10 

segundos após o anúncio de Ossaekomi; 



Diferença no rolamento faz com que a avaliação da pontuação possa ser Waza-ari. 

 - quando Uke rola pelo seu lado ou nos quadris. 













ARTIGO 26 - OSSAEKOMI-WAZA 

 • O competidor agarrado deverá ser controlado pelo seu 

adversário e deverá ter ao menos um dos ombros em 

contato com o Tatame; 

• O controle poderá ser feito de lado, por trás ou por 

cima; 

• O competidor que está aplicando a golpe não deve ter 

nem a(s) perna (s) nem o corpo controlado pelas 

pernas do adversário; 

• Pelo menos um dos competidores deve ter alguma 

parte de seu corpo tocando a área de combate; 

 
• O competidor que está aplicando a Ossaekomi deve ter o seu corpo ou na posição Kesa, no 

Shiho ou Ura, isto é, semelhante às técnicas de Kesa-gatame ou shiho-gatame ou Ura-

Gatame. (salvo a imobilização com sankaku gatame) 



Se o tori cometer uma infração com possibilidade de ser penalizada, o Árbitro deverá anunciar Mate, 

pedir aos competidores retornarem às suas posições iniciais, aplicando a penalidade (e qualquer 

pontuação do Ossaekomi) e logo anunciar o recomeço da luta através do Hajime. 

 

Se o Uke cometer uma infração com possibilidade de ser penalizada, o Árbitro deverá anunciar Sono-

mama, aplicar a penalidade, e logo recomeçar a luta tocando em ambos os competidores e 

anunciando Yoshi. No entanto, se a penalidade concedida for Hansoku-make, o Árbitro, depois de 

anunciar Sono-mama, deverá consultar os outros Árbitros, e anunciar Mate para que os competidores 

retornem às suas posições iniciais; em seguida, ele deverá conceder o Hansoku-make e terminar o 

combate anunciando Sore -made. 

 



•  Em situações em que as costas do 

competidor agarrado não estiverem mais 

em contato com o Tatame, (por exemplo, "a 

ponte"), mas o competidor que está 

agarrando mantiver o controle, o Ossaekomi 

deverá continuar. 

 

• Se ambos os Árbitros de mesa concordarem que um Ossaekomi existe, mas o Árbitro central 

não anunciar Ossaekomi, eles deverão informá-lo e, conforme a regra "maioria de três", o 

Árbitro deverá anunciar Ossaekomi imediatamente.  

 

• Toketa deverá ser anunciado se durante o Ossaekomi o competidor agarrado conseguir 

segurar em "tesoura" a perna do adversário, seja de cima seja de baixo da perna. 

 





ARTIGO 27 - ATOS PROIBIDOS E PENALIDADES 

 • INFRAÇÕES LEVES: penalidade de Shido; 

• INFRAÇÕES GRAVES: penalidade de Hansoku-make direto. 

• Durante a luta haverá dois Shidos e o terceiro será Hansoku-make (2 advertências e depois 

desclassificação).  

• O Shido será aplicado ao competidor que o merece, na hora, sem precisar que os dois 

competidores voltem à posição formal inicial da luta (Mate-Shido-Hajime) com a exceção 

quando o Shido for dado por abandonar a área de combate. 

• A aplicação do Hansoku-make direto significa que o competidor é desclassificado da luta e 

excluído da Competição em determinados casos graves. 

• Toda vez que o Árbitro aplicar uma penalidade, ele deverá demostrar através de um simples 

gesto a razão da mesma. 

• A penalidade será aplicada após o anúncio do Sore-made de todo ato proibido realizado no 

período alocado para a luta ou, em certas situações excepcionais, para atos graves 

cometidos após o sinal de acabar a luta, enquanto a decisão não for dada. 

 

 



SHIDO (GRUPO DE INFRAÇÕES LEVES) 

 • Evitar intencionalmente o Kumikata a fim de evitar a ação no combate; 

• Adotar de pé, após Kumikata, uma postura excessivamente defensiva.  

 
•      Fazer uma ação destinada a dar a impressão de um ataque, 

mas que mostra claramente que não houve intenção de jogar o 

adversário. (Falso ataque). Falso ataque é considerado quando: 

- Tori não tem a intenção de aplicar o golpe; 

- Tori ataca sem o Kumikata ou imediatamente liberar o 

Kumikata; 

- Tori faz um único ataque ou um número de ataques repetidos 

sem alterar o equilíbrio do Uke; 

- Tori coloca uma perna entre as pernas do Uke para bloquear a 

possibilidade de um ataque. 































Agarre de urso: pontuação dupla 

 
 

• Se, após um agarre de urso do Azul (sem prévio kumikata), ou o 

Azul pegar na perna, o Branco projetar de waza-ari, a pontuação 

(waza-ari branco) e a punição (shido azul) devem ser dadas. 





DO JIME 

• Aplicar tesoura de pernas ao 

tronco do adversário (Dojime), 

pescoço ou cabeça. (Tesoura 

com os pés cruzados enquanto 

esticar as pernas); 

 







OUTRAS SITUAÇÕES DE SHIDO: 

• Enrolar a extremidade da faixa ou do casaco ao redor de qualquer parte do corpo do 
oponente; 

• Agarrar o Judogi com a boca. (o próprio ou do oponente); 

• Colocar a mão, braço, pé ou perna diretamente sobre o rosto do adversário; 

• Colocar um pé ou uma perna na faixa, gola ou lapela do adversário; 

• Forçar intencionalmente o adversário a sair da área de combate, seja em pé, seja em Newaza. 

• Chutar a perna do adversário ou o tornozelo sem aplicar qualquer técnica; 

• Dobrar para trás o(s) dedo(s) do adversário, a fim de fazê-lo o soltar; 

• Puxar o oponente para baixo a fim de iniciar Newaza, a não ser de acordo com o Artigo 16; 

• Não ajustar seu wagi durante o tempo morto da luta*. 

 

* Experimentação (acima do sub 18) 





QUANDO É NE-WAZA? 



QUANDO É NE-WAZA? 

Nesta posição, com os cotovelos no 

tatame, caso Tori levante Uke para 

uma posição de Tachi-waza, com as 

mãos no tatame, não se considera 

Tachi-waza, e caso uma projeção seja 

efetuada não será pontuada.  

A luta pode seguir normalmente em 

ne-waza. 

 



QUANDO É NE-WAZA 



QUANDO É TACHI-WAZA 



QUANDO É TACHI-WAZA 















HANSOKU-MAKE (GRUPO DE INFRAÇÕES GRAVES) 

  Judo Negativo  

• Quando um competidor cometer infracções leves repetidas e tiver que ser penalizado 

com o seu terceiro (3º) Shido, o Árbitro, após consultar os outros Árbitros, dará ao 

competidor "Hansoku-make", isto é, o terceiro Shido não é anunciado como "Shido", 

mas diretamente como "Hansoku-make".  

 

• No caso de duplo hansoku‐make* (no tempo regular ou golden score), como 

consequência do terceiro shido, ambos os Atletas serão desclassificados da 

competição.  

 

* Para um hansoku‐make direto para ambos os Atletas, o júri da FIJ irá decidir. 

 





Kansetsu-waza em qualquer outro lugar 

que não seja na articulação do 

cotovelo. 

Levantar do Tatame o adversário que 

esteja deitado nele e levá-lo de volta 

para o Tatame (Daki-age); 



• Fazer qualquer ação que possa pôr 

em perigo ou lesionar a si mesmo ou 

ao adversário, especialmente o 

pescoço ou coluna vertebral, ou 

agindo contra o espírito do judô; 

 

• Cair intencionalmente de costas 

quando o adversário se agarrar às 

costas e quando qualquer dos 

competidores tiver o controlo do 

movimento do outro; 

 

 



Usar um objeto duro ou metálico (coberto ou não); 

 



 

 
Cair diretamente no Tatame 

enquanto aplicar ou tentar aplicar 

técnicas tais como Ude-hishigi-

Waki-gatame; 

Também muito comum acontecer 

no Sode Tsuri Komi Goshi, onde a 

pegada da manga contrária fica 

solta. 





• Desrespeitar as instruções do Árbitro; 

• Fazer comentários desnecessários, 

observações ou gestos pejorativos ao 

adversário ou ao Árbitro durante a 

competição; 

• Qualquer ação contra o espírito do judô poderá ser punida através de um 

Hansokumake em qualquer momento da luta. 











ARTIGO 28 –AUSÊNCIA E ABANDONO 

 
• Pontualidade nas lutas (“a regra dos 30 segundos”). Se aplica a todos os eventos da FIJ. 

• Se um competidor estiver pronto a tempo e a Comissão de Arbitragem ver que o seu 

adversário não está presente, ela solicitará ao Locutor anunciar “a última chamada do 

atleta faltoso” (não haverá mais três chamadas em intervalos de um minuto). 

• O atleta que perdeu poderá participar na repescagem, caso o júri da FIJ considere que 

determinados critérios estejam cumpridos. 

• O árbitro deverá se assegurar, antes de atribuir o Fusen-gashi, de ter recebido antes a 

permissão de fazê-lo, por parte da Comissão de Arbitragem. 

• A decisão de Kiken-gachi será dada a qualquer competidor cujo adversário sair da 

competição por qualquer motivo, durante a luta. 

 



ARTIGO 29 - LESÃO, DOENÇA OU ACIDENTE 

 
• Lesão 

 

Quando a causa da lesão for atribuída ao competidor lesionado, ele perderá o 

combate; 

 

Quando a causa da lesão for atribuída ao competidor não lesionado, o competidor 

não lesionado perderá o combate; 

 

Quando for impossível determinar qual dos competidores tenha sido o causador da 

lesão, o competidor que não puder continuar perderá o combate. 

 



• Doença 

 

Geralmente, quando um competidor adoecer durante o combate e não conseguir 

continuar a luta, ele a perderá. 

 

• Acidentes 

 

Quando um acidente ocorrer devido a uma influência externa (força maior), após 

consulta com a Comissão de Arbitragem, a luta será considerada cancelada ou 

adiada. 

Nos casos de "força maior", o Diretor de Esporte, a Comissão de Esporte e / ou do Júri 

da FIJ tomarão a decisão final. (Diretor Técnico) 

 



• Exames Médicos 

  

O Árbitro chamar o médico  - impacto grave na cabeça ou nas costas (coluna vertebral); 

    - impacto na genitália;  

    - sempre que haver uma lesão evidentemente grave.  

    - Dependendo do médico competidor poderá continuar ou não.  

  
O competidor chamar o médico - Kiken-gachi;  

  

O médico pedir para oferecer assistência ao competidor - 

Kiken-gachi.  

  

Sempre que os Árbitros opinarem que a luta não deverá 

continuar, o Árbitro central terminará o combate e indicará o 

resultado de acordo com as regras.  

  

Todo atleta com capacidade de se locomover terá de ser 

atendido fora da área de competição. 

 



•    Lesões e sangramentos 
 

 - Sangramento - chamar o Médico parar e 

isolar. 
 

 - Em casos de hemorragia - chamar o 

Médico. Não é permitido lutar enquanto 

estiver sangrando. 
 

 - No entanto, a mesma lesão de 

sangramento poderá ser tratada pelo Médico 

em duas (2) ocasiões. A terceira (3) vez que a 

mesma lesão com sangramento ocorrer, o 

Árbitro, deverá acabar a luta. 
 

 - No caso em que o sangramento não possa 

ser contido nem isolado, o adversário será o 

vencedor . 

  



• Ferimentos leves 

 

 

Um ferimento leve poderá ser tratado pelo próprio competidor. 

 

 

Por exemplo, no caso de um dedo deslocado, o Árbitro deverá parar o combate (anunciando Mate 

ou Sono-mama) e permitir ao participante recolocar o dedo deslocado.  

 

Será permitido ao competidor recolocar o mesmo dedo em duas (2) ocasiões. Se o mesmo 

deslocamento ocorrer uma terceira (3) vez, o árbitro terminará o combate. 

 



• Geralmente apenas um Médico (1) por cada participante tem autorização de entrar na 

área de competição. Se o médico pedir um assistente (s), o Árbitro deverá ser previamente 

informado. 

• O técnico nunca está autorizado entrar na área de competição. 

• O Árbitro poderá se aproximar do competidor lesionado para garantir que a assistência 

oferecida pelo médico seja dentro das regras. No entanto, o Árbitro poderá chamar os 

outros Árbitros no caso em que ele precise comentar qualquer decisão. 

 

 

Tipos de vômitos 

 

• Qualquer tipo de vômitos da parte de um competidor deverá resultar em Kiken-gachi para 

o outro competidor. 

 

 



• Tal intervenção significará 

necessariamente a perda da luta do 

seu atleta e só deve ser tomada em 

casos extremos. 

 

• Se um atleta de Sub18 perder a 

consciência durante o Shime-Waza 

ele não poderá mais continuar a 

competição. 

 

•   Quando o Médico perceber claramente - especialmente no caso de Shime-waza - que há um 

perigo grave para a saúde de um dos competidores pelo qual ele é responsável, ele poderá ir até a 

borda da área de competição e pedir aos Árbitros interromperem imediatamente a luta. Os 

Árbitros tomarão todas as medidas necessárias para auxiliar o Médico.  



• Em campeonatos da FIJ, o médico da equipe oficial deve ser formado em Medicina e se 

registrar antes da competição. É a única pessoa autorizada a sentar-se na área designada e 

deverá ser identificado através de uma fita da Cruz Vermelha no braço. 

 

• Quando credenciarem um médico para suas equipes, as Federações Nacionais deverão 

assumir a responsabilidade pelas ações de seus médicos. 

 

• Os médicos deverão estar cienteS de todas as alterações e as interpretações das regras. 

 



ARTIGO 30 – SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS POR ESTA REGRA 

 

Quando surgir qualquer situação que não tenha sido coberta por 

estas regras, deverá ser tratada e decidida pelos Árbitros após 

consulta com a Comissão de Arbitragem. 



As duas situações mais difíceis, em termos de 

arbitragem no judô, são a transição de Ne-waza para 

Tachi-waza e quando ambos os Atletas estão na borda 

da área de combate.  

 

 

Neil Adams, membro do time de Supervisores da FIJ  
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