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O REGULAMENTO ESTADUAL DE EVENTOS (REE-FEJAMA) 

é o documento oficial que contempla as regras e normativas dos 

eventos promovidos pela FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO 

AMAZONAS, doravante denominada FEJAMA, no âmbito 

estadual.  

O presente Regulamento Técnico visa a disciplinar a 

participação de todos os envolvidos nas competições e 

estabelecer as rotinas a serem observadas em todos os 

campeonatos. Nesse sentido, fixar e definir atribuições e 

responsabilidades desta Federação, clubes, atletas, árbitros, 

técnicos e dirigentes no decorrer das competições programadas 

pela entidade, em complementação ao Estatuto da FEJAMA.  

O REE-FEJAMA juntamente com Guia Nacional de Eventos 

(GNECBJ), os outlines específicos das competições, o Ranking 

Nacional e Estadual das classes e as Regras de Arbitragem 

norteiam todas às questões relativas à realização dos eventos 

da FEJAMA. Estes documentos têm como base as regras da 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ(CBJ). 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Os campeonatos ocorrerão em datas e locais definidos no 

Calendário Oficial da FEJAMA. Cabendo a esta Federação o 

direito de modificar, transferir ou eventualmente cancelar os 

eventos programados no Calendário Oficial, obrigando-se a 

levar o fato ao conhecimento das filiadas com o mínimo de 15 

(quinze) dias de antecedência, acompanhado das justificativas 

que ocasionaram tal decisão.  

A definição das sedes dos eventos obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO AMAZONAS 

(FEJAMA).  

As Regras de Arbitragem serão aplicadas e observadas em 

todos os Campeonatos Estaduais. As disposições contidas 

neste Regulamento se aplicam igualmente a todas as 

competições promovidas, autorizadas ou apoiadas pela 

FEJAMA e Clubes, com as adaptações necessárias, desde que 

autorizadas pela FEJAMA.  

São responsáveis pelo cumprimento deste Regulamento, todos 

os membros dos Clubes e Associações participantes nas 

competições. Assim como, todos os participantes deverão ser 

conhecedores do REE-FEJAMA, ficando sujeitos a todas as 

suas disposições e as penalidades que dele possam emanar. 
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DISPOSIÇÕES DISCIPLINARES  

  

A disciplina é um princípio fundamental no judô.  A FEJAMA 

reserva-se o direito de tomar medidas disciplinares para com os 

participantes no caso de trapaça ou má conduta de acordo com 

o Código de Ética1 da Confederação Brasileira de Judô.  A 

FEJAMA tem autoridade para estabelecer uma Comissão 

disciplinar para avaliar as violações das regras presumidas em 

relação ao REE-FEJAMA e as Regras de arbitragem. No caso 

de violação destas regras, qualquer incidente ocorrido durante 

uma competição organizada pela FEJAMA ou sob seus 

auspícios será investigada. A Comissão Disciplinar da FEJAMA 

será capaz de tomar sanções em conformidade com o Código 

de Ética da CBJ. Em qualquer evento FEJAMA, todos os 

comportamentos contrários à ética e aos valores morais do 

Judô ou aos referidos regulamentos, poderão originar as 

sanções disciplinares.  

As infrações disciplinares serão processadas e julgadas na 

forma estabelecida no Código Brasileiro de Justiça Desportiva - 

CBJD, aplicando-se ainda as disposições emanadas das 

normas e estatuto da FEJAMA.   

Estarão sujeitos às disposições do Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva ou o que vier a substituí-lo, todos os atletas, 

técnicos, delegados, dirigentes ou qualquer pessoa com 

responsabilidade definida e presentes nas competições, desde 

que devidamente inscrito numa entidade filiada ou vinculada a 

FEJAMA.  

Caso algum Clube inscreva atletas em condições irregulares 

nos Campeonatos Oficiais da FEJAMA e que seu ato seja 

efetivamente comprovado, o acontecimento será encaminhado 
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ao Tribunal de Justiça Desportiva e os atletas envolvidos serão 

automaticamente eliminados do evento em questão.  

Após a apuração da classificação final dos atletas e ou equipes, 

caso algum deles venha a ser eliminado da competição, a 

ordem da classificação deverá ser alterada obedecendo aos 

seguintes critérios:  

  

I –  Eliminação do campeão: ascensão do vice-campeão e 

do terceiro colocado perdedor do campeão “eliminado”.   

a) Caso os dois terceiros colocados tenham perdido para o 

campeão “eliminado”, sobe o último perdedor do campeão 

“eliminado”.  

b) Caso nenhum dos dois terceiros colocados tenha perdido 

para o campeão “eliminado”, sobe o último perdedor do vice-

campeão.  

c) O outro terceiro colocado será o último Atleta perdedor 

daquele que subiu.   

II – Eliminação do Vice-Campeão: ascensão do terceiro 

colocado perdedor do Campeão, obedecendo aos critérios 

estabelecidos nas letras “a”, “b” e “c”, do item anterior.  

III – Eliminação de um dos terceiros colocados: Ascensão do 

último Atleta perdedor do terceiro colocado “eliminado”.  

O HANSOKU-MAKE DISCIPLINAR elimina o atleta da 

competição.  
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   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS   

Ao inscrever-se nos Eventos Estaduais, o participante atesta 

estar em pleno gozo de saúde e em condições físicas de 

participar do evento em questão, não apresentando 

cardiopatias genéticas, congênitas ou infecciosas, viroses, ou 

qualquer outra doença, patologia ou distúrbio de saúde que 

implique em qualquer tipo de impedimento ou restrição à prática 

de exercícios físicos, atividades físicas e esportivas, tendo 

realizado, no período de pré-participação do referido evento, 

por sua própria conta e risco, avaliação clínica que firma as 

condições apresentadas. Isentando, desta forma, os 

organizadores do evento de qualquer responsabilidade por 

danos eventualmente causados na ocorrência da competição.   

Em conformidade com a Lei nº 9.615, “Lei Pelé”, Art. 82-A, “As 

entidades de prática desportiva de participação ou de 

rendimento, profissional ou não profissional, promoverão 

obrigatoriamente exames periódicos para avaliar a saúde dos 

atletas, nos termos da regulamentação”. Portanto, as 

instituições participantes dos eventos da FEDERAÇÃO DE 

JUDÔ DO AMAZONAS devem prezar o cumprimento da lei.  

Os eventos da FEJAMA serão realizados com a participação 

prevista de todos os filiados a esta instituição, de acordo com 

as peculiaridades de cada competição.  

Para participar de qualquer competição em território estadual, 

realizada ou chancelada pela FEJAMA o atleta deverá 

obrigatoriamente estar inscrito e em situação REGULAR NO 

ZEMPO. Assim como os técnicos e árbitros deverão estar 

regulares no sistema e terem realizado, respectivamente, o 

CREDENCIAMENTO ESTADUAL DE TÉCNICOS 2022 e o 

CREDENCIAMENTO ESTADUAL DE ARBITRAGEM 2022. 

  O atleta poderá apenas representar o Clube em que se 

encontra registrado. As transferências estaduais deverão ser 

realizadas impreterivelmente em até 15 dias que antecedem 

cada competição. Para efetivação, o clube de destino 
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deverá solicitar por meio de ofício, em anexo o 

comprovante de depósito referente ao valor do serviço, 

enviando a juntada de documentos para 

eventos@fejama.com.br 

 

CREDENCIAMENTO ESTADUAL DE TÉCNICOS 2022 
 

O Credenciamento Estadual de Técnicos (CET) é um evento da 

FEJAMA que visa a agilizar os procedimentos de 

credenciamento nos eventos, assim como dispor de uma 

melhor organização e o conhecimento antecipado de quais são 

os técnicos aptos a participarem dos eventos do calendário 

anual da FEJAMA.  

Para realizar o CET, duas etapas deverão ser observadas e 

somente serão efetivadas para os técnicos que apresentarem 

as seguintes condições:  

• Estar em situação REGULAR junto a FEJAMA;  

• Participar do credenciamento Técnico 2022.   

 Obs.: facultativo à candidatos a faixa Marrom, sendo de caráter 

obrigatório aos candidatos a faixa Preta, professores de 

Escolinhas, mesmo que não atuem como técnicos. Para um 

credenciamento posterior o técnico ou auxiliar deverá pagar uma 

taxa estipulada pela FEJAMA e realizar uma prova escrita 

realizada pela FEJAMA. 

 

 

 

CREDENCIAMENTO ESTADUAL DE ÁRBITROS 2022 
 

 

O Credenciamento Estadual de Árbitros (CEA) é um evento da 

FEJAMA que visa a agilizar os procedimentos de convocação 

da arbitragem para as competições, assim como dispor de uma 

melhor organização e o conhecimento antecipado de quais são 

os árbitros aptos a participarem dos eventos do calendário 

anual da FEJAMA. 

file:///D:/SD/FEJAMA/2020/Documentos%20e%20Regulamentos/eventos@fejama.com
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Para realizar o CEA, duas etapas deverão ser observadas e 

somente serão efetivadas para os árbitros que apresentarem 

as seguintes condições: 

 

• Estar em situação REGULAR junto a FEJAMA; 

 

• Ter o seu registro de árbitro na plataforma ZEMPO. 

 

 

 

 
CLASSES DE IDADE 

 

As classes de idade reconhecidas pela Confederação Brasileira 

de Judô são: 

 

• SUB-13 – Menores de 13 anos, idade de 11 e 12 anos (ano civil). 

• SUB-15 - Menores de 15 anos, idade de 13 e 14 anos (ano civil). 

• SUB-18 – Menores de 18 anos, idade de 15 a 17 anos (ano civil). 

• SUB-21 – Menores de 21 anos, idade de 15 a 20 anos (ano civil). 

• SÊNIOR - Acima de 15 anos (ano civil). 

 

As classes de idades implementadas pela FEJAMA são: 

• SUB-07 – Menores de 07 anos, idade de 04 a 06 anos, 

Festival Infantil (ano civil). 

• SUB-09 - Menores de 09 anos, idade de 07 e 08 anos (ano civil). 

• SUB-11 – Menores de 11 anos, idade de 09 e 10 anos (ano civil). 

• VETERANOS – A partir de 30 anos (ano civil). 
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Tabela de Peso FEMININO 

Categoria de peso Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 18 Sub21; 

Sênior/ Vet 

Extra Ligeiro -20 kg -26 kg          

Super Ligeiro -22 kg -28 kg 28 kg -36 kg -40 kg  

Ligeiro -25 kg -30 kg 31 kg -40 kg -44 kg -48 kg 

Meio Leve -27 kg -33 kg 34 kg -44 kg -48 kg -52 kg 

Leve -30 kg -36 kg 38 kg -48 kg -52 kg -57 kg 

Meio Médio -33 kg -39 kg 42 kg -52 kg -57 kg -63 kg 

Médio -36 kg -42 kg 47 kg -57 kg -63 kg -70 kg 

Meio Pesado -39 kg -45 kg 52 kg -63 kg -70 kg -78 kg 

Pesado -42 kg -50 kg 60 kg -70 kg +70 kg +78 kg 

Super pesado -45 kg -55 kg +60 kg +70 kg   

Extra pesado + 45 kg + 55 kg         

 

 
 

Tabela de Peso MASCULINO 

Categoria de peso Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 18 Sub21; 

Sênior/ Vet 

Extra Ligeiro -20 kg -26 kg          

Super Ligeiro -22 kg -28 kg 28 kg -40 kg -50 kg  

Ligeiro -25 kg -30 kg 31 kg -45 kg -55 kg -60 kg 

Meio Leve -27 kg -33 kg 34 kg -50 kg -60 kg -66 kg 

Leve -30 kg -36 kg 38 kg -55 kg -66 kg -73 kg 

Meio Médio -33 kg -39 kg 42 kg -60 kg -73 kg -81 kg 

Médio -36 kg -42 kg 47 kg -65 kg -81 kg -90 kg 

Meio Pesado -39 kg -45 kg 52 kg -73 kg -90 kg -100 kg 

Pesado -42 kg -50 kg 60 kg -81 kg +90 kg +100 kg 

Super pesado -45 kg -55 kg +60 kg +81 kg   

Extra pesado + 45 kg + 55 kg         
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A idade do atleta será aferida tomando-se por base o ano do 
nascimento, independente do dia e do mês. 
Não haverá mais mudança de peso nas classes Sub”07; 
Sub”09 e Sub”11 em todas as competições da FEJAMA 2022. 
 
 
 
 

 

GRADUAÇÃO POR CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DE LUTA POR CLASSE 

 

 

No GOLDEN SCORE, em quaisquer das classes, o combate 

será encerrado quando um atleta conseguir a primeira 

Faixa Roxa, 2º Kyu

Faixa Verde, 3º Kyu

Faixa Laranja, 4º Kyu

SUB-15 Faixa A m arela, 6º Kyu

SUB-13 Faixa A zul, 8º Kyu

SUB-18

SUB-21

SÊN IO R

CLA SSE M A SCULIN O  E FEM IN IN O

4 M IN UTO S

VETERA N O S          
(a partir de M 7 e F7)

2 m inutos e 30 segundos 1 M IN UTO

IN FIN ITO

SUB-21

2 M IN UTO S

3 M IN UTO S

** Em caso de empate, decisão por Hantei sendo shido critério de desempate.

SUB-18

SUB-13

SÊN IO R

VETERA N O S    
(até M 6 e F6)

3 M IN UTO S

SUB-15

**2 M IN UTO S

SUB-09

SUB-11

M A SCULIN O  E FEM IN IN O

CLA SSE TEM PO  DE LUTA  GO LDEN  SCO RE
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pontuação sobre o outro. No caso de osaekomi o atleta pode 

continuar o combate até atingir a pontuação máxima. 

 
Para as classes Sub-18, Sub-21 e Sênior, o tempo mínimo de 

intervalo entre os combates de um mesmo atleta será de 10 

minutos. 

Nas classes Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, o tempo mínimo 

de intervalo entre os combates de um mesmo atleta será igual a 

três (03) vezes o tempo normal estabelecido para cada classe 

de acordo com o regulamento. 

 

TEMPO DE OSAEKOMI 

Para todas as classes e sexos obedecerá ao quadro 

estabelecido abaixo: 

 

 
 

Obs.: O regulamento específico dos Festivais FEJAMA Kids será 

enviado posteriormente.  

 

 
PROCESSO DE INSCRIÇÕES NOS EVENTOS ESTADUAIS 

 

As inscrições deverão ser realizadas no prazo estipulado pela 

FEJAMA. Será oficialmente efetivada quando a listagem for 

recebida e o pagamento realizado junto a FEJAMA.  

Obrigatoriamente todos os atletas das classes sub”13, sub”15, 

sub”18, sub”21, sênior e veteranos, deverão realizar o 

pagamento da anuidade e suas respectivas inscrições.  

 

Estarão isentos da anuidade, atletas participantes dos festivais 

infantis, das classes sub”09 e sub”11, atletas que realizarem 

transferências no ato de filiação de uma nova 
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agremiação/clube, ou atletas que por ventura estejam filiados 

em associações/clubes que encerraram suas atividades, desde 

que as mesmas formalizem junto a FEJAMA seu pedido de 

desfiliação.  

Os técnicos devidamente registrados e participantes do 

credenciamento de 2022, deverão apresentar a credencial para 

atuar nas áreas de combate.  

Será permitido para cada clube, 01(um) técnico principal e 02 

(dois) técnicos auxiliares por período e devidamente inscritos no 

evento pretendido. Em momento algum poderão atuar dois 

técnicos do mesmo clube na mesma área de combate.  

 

 

SORTEIO 

 

O sorteio das chaves de cada competição será realizado após 

a confirmação das equipes no credenciamento e em local e 

horário definidos na programação oficial do evento.  

O SORTEIO será realizado com qualquer número de 

representantes devidamente credenciados no evento.  

Para todos os eventos, será realizado um único “sorteio”, por 

meio da plataforma eletrônica oficial da CBJ, o Zempo.  

 

PESAGEM 

 
As pesagens oficiais para os campeonatos da FEDERAÇÃO DE 

JUDÔ DO AMAZONAS serão realizadas nos dias, locais e 

horários estabelecidos na PROGRAMAÇÃO OFICIAL de cada 

evento, que poderá sofrer alteração até o momento do 

credenciamento das equipes, sob a responsabilidade de uma 

comissão de pesagem designada pela coordenação técnica do 

evento.   

Todos os atletas inscritos deverão se apresentar no horário e 

local marcado para o início da pesagem devidamente trajados 
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de roupas de banho ou traje íntimo (sunga, biquíni, cueca, 

calcinha e sutiã, top ou collant).  Para os atletas maiores de 18 

anos, será permitido pesar nu. Os atletas de todas as classes 

poderão utilizar uma camisa para pesagem, porém, não haverá 

tolerância de peso.  

Os atletas que são de agremiações dos outros municípios do 

estado poderão confirmar seus pesos uma hora antes do inicio 

dos combates da sua classe. 

Assim como, deverão apresentar um documento de 

identificação em todas as pesagens. O documento de 

identificação deverá gozar de fé pública em todo território 

nacional, possuir fotografia atual de seu portador, devendo ser 

apresentado em forma original e não poderá estar com o prazo 

de validade vencido.  

Durante a pesagem o atleta poderá subir à balança no máximo 

02 (duas) vezes, devendo seu peso ser confirmado em pelo 

menos uma das vezes, o atleta só assinará a lista de pesagem 

caso ele não bata o peso mínimo/máximo pois o mesmo estará 

desclassificado. O atleta deverá permanecer na balança 

somente até a aferição do peso pelo oficial de pesagem. Não 

será permitida qualquer tipo de manobra que vise a alteração 

do peso aferido. Caso o atleta não atenda a estas 

determinações, o mesmo será desclassificado 

automaticamente do evento.  

Os atletas que não confirmarem seu peso dentro dos limites 

mínimo/máximo da categoria que foram inscritos serão 

eliminados da competição.  

 

 A responsabilidade total pela pesagem será da comissão 

de pesagem, composta de no mínimo 02 (dois) membros 

do sexo masculino e 02 (dois) membros do sexo feminino, 

preferencialmente faixas pretas, os quais serão 

designados pela FEJAMA.  
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A ordem de chamada para a pesagem será definida pela 

Coordenação Técnica do evento. Independentemente do tipo 

de precisão da balança a ser utilizada nas pesagens oficiais, o 

registro do peso do atleta se dará considerando somente um 

dígito após a vírgula.  

 

 

 

Caso a balança seja 

mais precisa que o necessário, 

apresentado mais de um dígito após a 

vírgula, os números restantes serão 

desconsiderados.  

 

 

 

Neste caso, a atleta está com o peso compatível com a 

categoria.  

 

Será considerada pesagem extraoficial, todo o período que a 

balança estiver livre e a comissão de pesagem não poderá 

homologar nenhuma pesagem sem autorização prévia da 

coordenação do evento.  

No recinto da pesagem só poderão entrar as seguintes pessoas:   

I. Dirigentes da FEJAMA; 

II. Membros da comissão de pesagem; 
III. Os atletas chamados para pesagem; 
IV. Pais ou responsáveis, caso o atleta seja menor. 

 

 

 

SISTEMA DE DISPUTA 
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COMPETIÇÕES INDIVIDUAIS 

Quando o número de competidores na categoria de peso for 

inferior a QUATRO, o sistema de apuração será o “rodízio” 

(todos contra todos). Exceto quando for seletiva, seguirá 

regulamento da CBJ 

 

Caso a categoria possua atletas do mesmo clube, esses 

deverão fazer o primeiro confronto da chave.  

 

Quando apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria, 

ocorrerá apenas UM ÚNICO CONFRONTO.  

 

Nos casos de “rodízio”, para a classificação e desempate entre 

os atletas, será obedecido o seguinte critério:   

I - Número de vitórias;   

II - Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela:   

 

 

 

*Pontuação equivalente: Hansoku-make, Fusen gachi e 
Kiken gachi. Os mesmos pontos aplicam-se 
independentemente se são atingidos no tempo regular ou 
durante o Golden Score.  

III - Confronto direto entre os atletas empatados;   

IV - Menor tempo acumulado em todos os combates vencidos;  

V - Menor peso na pesagem oficial; 

VI - Permanecendo o empate, deverá haver novo confronto 

entre os atletas empatados, um combate entre dois atletas será 

realizado. O vencedor desta luta competirá contra o terceiro 

atleta para a decisão final e definição das colocações.   

A – Vitória por Ippon ou 

equivalente*   

10 pontos 

B – Vitória por Waza-ari   01 ponto 
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Na situação em que a categoria possui atletas do mesmo clube, 

esses deverão fazer o primeiro confronto da chave. 

Caso o atleta desista do combate de forma voluntária ou 

involuntária, será considerado eliminado da competição e terá 

todos os seus resultados anteriores anulados.  

 

COMPETIÇÕES POR EQUIPE 

A apuração das competições por equipes será feita pelo 

sistema de eliminatória, com repescagem entre os perdedores 

das quartas-de-final (Sistema Olímpico).   

Em caso de empate nos confrontos, serão adotados os 

seguintes critérios:   

1. Maior número de vitórias;   

2. Somatório do número de pontos de cada equipe 

conforme a tabela abaixo:  

 

A – Vitória por Ippon ou equivalente*   10 pontos 

B – Vitória por Waza-ari   01 ponto 

C – Shido (exclusivo para o 3º critério de 

desempate)  

0 ponto 
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*Pontuação equivalente: Hansoku-make, Fusen gachi e 
Kiken gachi. Os mesmos pontos aplicam-se 
independentemente se são atingidos no tempo regular ou 
durante o Golden Score.  

Nas competições por equipes, serão consideradas todas as 

pontuações marcadas, tanto de confrontos vencidos, quanto as 

de confrontos perdidos. Porém, o máximo de pontos obtidos 

pelo competidor por confronto será de 10 pontos.  

3. Persistindo o empate, será marcado 01 (um) novo 

confronto entre as equipes empatadas, através do sorteio 

de uma das categorias onde houve disputa. No caso de 

haver lutas finalizadas por hansoku-make duplo, a 

categoria não será considerada para o sorteio. A luta de 

desempate acontecerá em Golden Score, onde a 

primeira pontuação ou penalidade definirá o confronto, 

de acordo com as regras da Federação Internacional de 

Judô (IJF).  

Os combates seguirão a ordem crescente das categorias, da 

mais leve para a mais pesada, alternando entre confrontos 

femininos e masculinos, iniciando com a categoria feminina, em 

conformidade com o informado abaixo:  

 

Classe Sênior: -57Kg, -73Kg, -70Kg, -90Kg, +70Kg e +90Kg.  

 

Nas fases preliminares da competição, os confrontos serão 

encerrados quando o número de vitórias de uma equipe for 

inatingível pela equipe adversária.   

Nas disputas por medalhas, todos os atletas relacionados na 

súmula de combate deverão realizar seus confrontos. Caso 

algum atleta se recuse a lutar, a equipe ao qual pertence será 

desclassificada do evento, perdendo todos os direitos e 

participação.  
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Antes do início das lutas, os atletas relacionados na súmula de 

combate deverão perfilar OBRIGATORIAMENTE dentro da 

área de competição, a fim de participarem da saudação inicial e 

quando necessário, para a apresentação de sua escalação para 

o público, que será feita pelo locutor oficial da competição.  

O atleta relacionado na súmula que não participar da saudação 

inicial, estará automaticamente desclassificado deste combate. 

O não comparecimento implicará na perda por desistência, 

cabendo a outra equipe a vitória com pontuação por fusen 

gachi.  

Caberá ao Árbitro Central declarar a desistência da equipe que 

não comparecer e consequentemente vitória da outra. 

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES 

Cada técnico terá o prazo de até 30 (trinta) minutos antes do 

horário previsto para o início da competição para entregar na 

mesa de controle a escalação da equipe para o 1º combate, 

findo os quais a equipe será considerada ausente. Nos demais 

combates as escalações deverão ser entregues dentro do prazo 

estipulado pela organização. Caso contrário, será utilizada a 

escalação do confronto anterior.  

 

Durante a competição, o atleta poderá ser escalado para 

competir em uma categoria superior à sua categoria de origem. 

No caso de atletas contratados, de outra Associação/Clube, não 

há restrição do número de participação nos confrontos. Após a 

entrega da escalação não será permitido qualquer tipo de 

retificação.  

 

ARBITRAGEM 

A equipe de Arbitragem será composta pelos 03 (três) árbitros 

regulamentares e 01 (um) auxiliar. Compete aos árbitros 
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dirigirem os combates de acordo com as regras estabelecidas 

pela FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE JUDÔ – FIJ. Assim 

como, cabe ao árbitro-auxiliar zelar pela manutenção da 

disciplina por parte de técnicos e atletas que estejam 

compondo as Equipes fora da área de combate e fiscalizar se 

o regulamento do evento está sendo cumprido. 

 

DISCIPLINA NO RECINTO DA COMPETIÇÃO 

Durante todo o período da competição só será permitida a 

manifestação no banco destinado aos atletas a fim de instruir e 

incentivar os membros de seu Clube.   

 

Qualquer conduta antidesportiva por parte de algum 

componente das equipes (técnico, comissão técnica e/ou 

atletas) no recinto da competição esteja em combate ou não, 

será avaliada pela arbitragem e coordenação técnica do evento 

e estará sujeita os sansões previstas no presente regulamento 

e no CÓDIGO DE ÉTICA da CBJ.  

 

CAMPEONATO ABSOLUTO 

O Campeonato Absoluto deverá fazer parte do calendário 

oficial da FEJAMA e somente poderão participar atletas que 

tiverem 18 anos completos ou mais. O Evento compreenderá 

atletas das categorias Sub 21, sênior e veteranos realizadas 

pela Federação de Judô do Amazonas - FEJAMA.  

 

O tempo de duração das lutas, bem como o sistema de 

apuração e pesagem será o especificado no regulamento do 

evento. 

 

Para fins de divisão de peso, o evento acontecerá segundo as 

seguintes subdivisões: 
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Para apuração da associação vencedora, será utilizado o 

critério de contagem olímpica. 

 

CAMPEONATO DE KATAS 

O Campeonato Amazonense de Katas obedecerá a 

regulamento próprio de apuração a ser enviado juntamente 

com o outline do evento.  

 

Inicialmente neste ano de 2022, a competição será restrita ao 

Nage-no-Kata e será disputada nas seguintes subdivisões: 

 

 

 

 

 

 

As duplas deverão ser compostas por atletas da mesma 

associação. Não serão permitidas duplas que em sua 

composição possuam atletas dangais e yudanshas. 

 

Para apuração da associação vencedora, será utilizado o 

critério de contagem olímpica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CA TEG O RIA S D E PESO  

M asculino Fem inino

-73 kg -57 kg

+ 73 kg + 57 kg

N A G E-N O -KA TA

Duplas M asculinas 

Duplas Fem ininas 

Duplas M ista

Critério para A valiação

3 prim eiras séries 

Todas as séries

G raduação N aipe

Dangai

Yudansha
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CONTROLE DE JUDOGUI 

 

CONTROLE DE JUDOGUI 

 

O presente documento é baseado no JUDOGI 

REQUERIMENTS AND JUDOGI CONTROL PROCEDURE da 

Federação Internacional de Judô – FIJ e visa estabelecer o 

padrão nacional para utilização dos judogis nas competições 

realizadas pela Federação Amazonense de Judô - FEJAMA.  

 

As regras de controle de judogi serão observadas em todos os 

eventos promovidos pela FEJAMA, respeitando as 

especificidades de cada evento.  

 

A responsabilidade da utilização do judogi de forma correta é 

dos técnicos e atletas. Se, durante a realização do combate, a 

equipe de arbitragem constatar alguma irregularidade o atleta 

será desclassificado da luta por HANSOKU-MAKE.  

 

Em qualquer evento organizado pela FEJAMA os atletas 

deverão utilizar judogis de acordo com as normas 

estabelecidas no JUDOGI REQUERIMENTS AND JUDOGI 

CONTROL PROCEDURE.  
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AZEM PARTE DO JUDOGI 

 
1. Wagi 

(parte de 

cima do 

judogi) 

2. Shitabaki 

(calça) 

3. Obi 

(faixa) 
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4. Patch (tecido de identificação visual fixado no judogi) 
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23 
 

 
 

 

 



24 
 

 
 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 



26 
 

 
 

 

 

 



27 
 

 
 

 



28 
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BLOCO FINAL E PREMIAÇÃO 

 

As disputas de medalhas serão programadas a critério da 

coordenação do evento.  

 

A premiação das competições será conferida aos clubes e 

associações, considerando: 

 

I – Medalhas 

 

Atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares. 

 

II – Troféus 

 

Clubes e Associações classificados entre os 05 (cinco) 

primeiros lugares na classificação geral do evento e os 03 

(três) primeiros colocados no Festival Infantil; 
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A apuração dos resultados se dará por meio da quantidade 

de medalhas de ouro. Em caso de empate serão 

consideradas vencedoras, os Clubes ou Associações que 

obtiverem o maior número de medalhas de prata, bronze, 5º 

lugares e 7º lugares, sucessivamente. 

 

Permanecendo o empate, será considerada vencedora 

aquela que participou com o menor número de atletas. 

Persistindo o empate, a decisão será mediante sorteio. 

 

 
 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

As disposições contidas neste Regulamento se aplicam 

igualmente a todas as competições promovidas, autorizadas ou 

apoiadas pela FEJAMA, com as adaptações necessárias, 

desde que autorizadas pela FEJAMA. 

Todos os participantes deverão ser conhecedores deste 

Regulamento, ficando sujeitos a todas as suas disposições e 

as penalidades que dele possam emanar. 

Todos os eventos realizados em território estadual só poderão 

ter início com a presença do corpo socorristas no local da 

competição. 

Toda e qualquer publicidade no judogi, uniforme, agasalhos, 

etc., deverá obedecer às normas estabelecidas pela FIJ, 

adaptadas pela FEJAMA. 

Os Técnicos deverão estar vestidos adequadamente (camisa, 

calça comprida ou uniforme do seu Clube ou Associação e 

sapato/tênis) quando ocuparem a cadeira destinada aos 

mesmos. 

Ao ocuparem a cadeira de técnico, os mesmos deverão limitar-

se apenas a orientação de seus atletas em combate. O Técnico 
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que contrariar o disposto no presente regulamento será retirado 

do local reservado a ele e, em caso de reincidência, será 

impedido de ocupar este lugar até o término do campeonato, 

sem direito a substituição. Caberá a Coordenação Técnica do 

evento a responsabilidade de fazer cumprir o estabelecido. 

A área delimitada por alambrado ou material assemelhado será 

reservada somente para as pessoas credenciadas pela 

FEJAMA para desempenhar função e/ou atividades inerentes 

ao campeonato. 

 

O Departamento de Marketing da FEJAMA atuará em conjunto 

com os organizadores do evento na elaboração do Plano de 

Marketing e Programação Visual do evento. 

Os casos omissos ou fatos que atentem contra o estabelecido 

neste Regulamento serão resolvidos pela FEJAMA, 

respeitadas a legislação e normas em vigor.  

 

 

 

 

Carlos André de Almeida 

Coordenador Técnico 

 

 

 

David Souza de Azevedo 

Presidente 


