
A avaliação das duplas que estejam em processo de graduação 2019 será aproveitada 
para o exame final. Se o candidato obtiver desempenho que corresponda ou supere 
70% da nota máxima possível, será dispensado do kata no exame final. Não será 
obrigatória a participação dos candidatos que estão inseridos no processo de 
graduação 2019. Os candidatos que não participarem do Campeonato Estadual de 
Katas serão obrigados a participar do exame final.  

02 de novembro de 

2019 

Local: Arena da Juventude 
Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar 

 

Coordenação: Professor Marco Aurélio da Gama e Silva- 8º DAN 

A avaliação das duplas que estejam em processo de graduação 2019 será aproveitada 
para o exame final. Se o candidato obtiver desempenho que corresponda ou supere 
70% da nota máxima possível, será dispensado do kata no exame final. Não será 
obrigatória a participação dos candidatos que estão inseridos no processo de graduação 
2019. Os candidatos que não participarem do Campeonato Estadual de Katas serão 
obrigados a participar do exame final.  

O Campeonato Estadual de Katas terá a apresentação dos seguintes KATAS: 
 

Nage-No-kata (Candidato à promoção ao 1º Dan - completo); 
Nage-No-Kata, (faixa preta); 

Katame-No-Kata, (faixa preta); 
Ju-No-Kata, (faixa preta); 

Kime-No-Kata, (faixa preta) e 
Kodokan Goshin Jutsu, (faixa Preta). 

 



 

Boletim Oficial 026/19 
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2019. 

 

 

    I – INSCRIÇÕES: 

1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de outubro (segunda-feira), na sede da FJERJ 

ou nos Núcleos Regionais; 

2. As inscrições das agremiações dos Núcleos Regionais deverão ser postadas ou entregues 

na sede da FJERJ pelos Coordenadores de Núcleos até o dia 22 de outubro (terça-feira); 
3. Os registros e/ou as renovações poderão ser feitos até o dia 14 de outubro (segunda-feira). 

4. Concentração às 9h, com início às 9h30min.  
 

II - TAXA DE INSCRIÇÃO:  
 

INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KATAS POR ATLETA, para inscrições até o 
dia 21 de outubro (segunda-feira); 

 
1. Inscrição no 1º (primeiro) Kata R$ 80,00 

2. Inscrição no 2º (segundo) Kata R$ 50,00 

3. Inscrição no 3º (terceiro) Kata R$ 30,00 

4. Inscrição no 4º (quarto) Kata GRATUITO 
 

III – PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 

1. As agremiações deverão estar quites com as suas mensalidades. 

2. No ato da inscrição, deverá ser entregue o formulário de inscrições informando o nome de 

cada atleta participante, indicando quem é o TORI e quem é o UKE e a agremiação de ambos. 

O formulário deverá estar assinado pelo professor do atleta que será o TORI, SENDO 

IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DO NÚMERO DE REGISTRO DO ATLETA NO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.  

3. Será permitida a inscrição de duplas formadas a partir de diferentes agremiações e de duplas 

mistas (TORI e UKE de gêneros diferentes). 
 

IV – INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Não será obrigatória a participação no Campeonato Estadual de Katas para os candidatos 

inseridos no processo de graduação 2019; 

2. Caso o candidato que esteja inserido no processo de graduação 2019 queira participar do 

Campeonato Estadual de Katas, sua participação será considerada para o exame final 

somente se este atuar como Tori. O candidato que apresentar desempenho com 



 

aproveitamento que corresponda ou supere 70% da nota máxima possível será liberado da 

apresentação do kata no exame final. 

3. O Campeonato Estadual de Katas da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro terá a 

apresentação dos seguintes KATAS: 

 
a) Nage-No-kata (Candidato à promoção ao 1º Dan - completo); 
b) Nage-No-Kata, (faixa preta); 
c) Katame-No-Kata, (faixa preta); 
d) Ju-No-Kata, (faixa preta); 
e) Kime-No-Kata, (faixa preta) e 
f) Kodokan Goshin Jutsu, (faixa Preta). 

 

4. As Agremiações filiadas à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, adimplentes com 

suas obrigações estatutárias poderão inscrever no Campeonato Estadual de Katas da 

Federação de Judô Estado do Rio de Janeiro, duplas de judoístas (TORI e UKE), de acordo 

com as normas apresentadas a seguir: 

O Campeonato Estadual de Katas da Federação de Judô Estado do Rio de Janeiro, para 

cada uma das disputas, respeitará a seguinte divisão / duplas formadas a partir de: 

ü Yudanshas (faixas pretas): duplas de ambos os gêneros e mistas em disputa 

única (Kata completo). 

ü Dangais faixas roxas e dangais faixas marrons: duplas de ambos os gêneros e 

mistas em disputa única (Kata completo). 

a)  Não haverá limite por agremiação para inscrições de duplas. 

b)  Será permitida a inscrição de duplas formadas a partir de diferentes agremiações. 

c)  Os Katas serão apresentados com judogui branco (tanto para o tori como para o uke). 

 

5. A participação no Campeonato Estadual de Katas da FJERJ é reservada ao judoísta detentor 

de graduação reconhecida pela FJERJ e pela Confederação Brasileira de Judô. 

6. Somente poderão participar do Campeonato Estadual de Katas atletas em dia com a 

anuidade da FJERJ. 

7. Atletas graduados com a faixa roxa poderão participar exclusivamente como UKE do nage-

no-kata de faixa marrom. 

8. No momento da chamada das duplas, será obrigatória a apresentação da carteira da 

Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro ou na sua falta, de outro documento oficial 

com foto. 

 



 

V – DA AVALIAÇÃO: 

1. As avaliações das duplas serão feitas por uma banca composta por membros natos da 

Comissão Estadual de Graus, nomeados pelo Presidente ou Coordenador da Comissão de 

Grau da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. 

2.  Cada dupla participante será avaliada a partir do desempenho na apresentação completa 

das técnicas do kata que esteja participando, onde serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 

(dez) para cada item separadamente para tori e o uke. 

3.  No Campeonato Estadual de Katas da Federação de Judô Estado do Rio de Janeiro, para 

todos os Katas, haverá a premiação aos vencedores com entrega de medalhas: 
OURO - DUPLA CAMPEÃ 
PRATA - DUPLA VICE-CAMPEÃ 
BRONZE - DUPLA 3ª COLOCADA (apenas uma) 
 

4. O campeão de cada uma das modalidades sendo da turma de Promoção de Graduação 
2019 será premiado com a isenção da apresentação de todas as técnicas do seu 
programa de exame. 
 
VI – DA APURAÇÃO: 

1. Em caso de empate no Campeonato Estadual de Katas da Federação de Judô Estado do Rio 

de Janeiro, entre uma ou mais duplas, serão observados os seguintes critérios: 

Será declarada vencedora, 

ü Aquela que apresentou o Tori mais graduado; 

ü Persistindo o empate, será declarada vencedora aquela que apresentou o Tori com 

mais idade. 

 

 

 

Saudações Esportivas, 

 

 

Jucinei Gonçalves da Costa 
Presidente da FJERJ 

 
 



 

 
 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Formulário de inscrição 
 

CAMPEONATO ESTADUAL DE KATAS 
 

              Agremiação: _________________Data: ______________________     
 
 

                       
 
 

____________________________________ 
ASSINATURA DO PROFESSOR 

Nº  AGREMIAÇÃO ATLETA REGISTRO 
FJERJ 

REGISTRO 
ZEMPO 

1 
TORI     

UKE     

2 
TORI     

UKE     

3 
TORI     

UKE     

4 
TORI     

UKE     

5 
TORI     

UKE     

6 
TORI     

UKE     

7 
TORI     

UKE     

8 
TORI     

UKE     

9 
TORI     

UKE     

10 
TORI     

UKE     


