V Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte – JUVERNS

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JUDÔ
1- A Competição de Judô será realizada de acordo com as regras oficiais da FIJ para a
modalidade, adotadas pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), salvo o estabelecido
neste Regulamento.
2- Será exigida uma graduação mínima para os alunos/atletas de acordo com a tabela
abaixo:
Idade
12 a 14 anos

Graduação mínima
MASC – Faixa amarela
FEM – Faixa azul

15 a 17 anos

MASC – Faixa verde
FEM – Faixa amarela

3- Os alunos/atletas deverão apresentar o RG (original) no momento da pesagem.
4- Cada escola poderá inscrever até 4 atletas por categoria de peso em cada gênero/faixa
etária e dois (02) técnicos.
5- As disputas acontecerão de acordo com a tabela de peso abaixo:
Categorias de peso

12 a 14 anos

15 a 17 anos
MASC

FEM

Super Ligeiro

-36,0 Kg

-50,0 Kg

-40,0 Kg

Ligeiro

-40,0 Kg

-55,0 Kg

-44,0 kg

Meio leve

-44,0 Kg

-60,0 Kg

-48,0 Kg

Leve

-48,0 Kg

-66,0 Kg

-52,0 Kg

Meio médio

-53,0 Kg

-73,0 Kg

-57,0 Kg

Médio

-58,0 Kg

-81,0 Kg

-63,0 Kg

Meio pesado

-64,0 Kg

-90,0 Kg

-70,0 Kg

Pesado

+ 64,0 Kg

+90,0 Kg

+ 70,0 Kg
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6- O sistema de disputa utilizado dependerá do número de inscritos em cada categoria de peso
de acordo com a tabela abaixo:
N° atletas por categoria de peso

Sistema de disputa

02

Melhor de três confrontos

03 a 05

1° fase - Rodízio
2° fase – Melhor de três confrontos entre os dois primeiros
classificados na 1° fase, levando em consideração o
resultado do confronto realizado no rodízio.

06 a 08 atletas

A partir de 9 atletas

1º fase – Classificatória (os atletas serão divididos em
dois grupos, com realização do rodízio dentro dos grupos,
apurando-se os dois melhores de cada grupo
2º fase - Semi-final (1o do Grupo A x 2º do grupo B - 1o do
Grupo B x 2º do grupo A)
3° fase – Melhor de três confrontos entre os vencedores
das semifinais, caso o combate já tenha acontecido na
1°fase, será considerado o resultado da primeira luta
1° fase – Sistema olímpico, com repescagem a partir das
4° de final, apurando-se os dois finalistas e os dois terceiros
colocados.
2° fase – Rodízio entre os 04 atletas classificados na 1°
fase (dois finalistas e dois terceiros colocados)
3° fase - Melhor de três confrontos entre os dois primeiros
classificados na 2° fase, levando em consideração o
resultado do confronto realizado no rodízio.

7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Modalidade
com a anuência da Coordenação Técnica dos JUVERNS, não podendo essas
resoluções contrariar as regras oficiais e o Regulamento Geral.

