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1 Conceitos gerais 
O Sistema de Duo destina-se a apresentar a defesa de um concorrente contra vários 
ataques pré-determinados de um concorrente da mesma equipa. Os ataques, conforme 
secção 6, são divididos em 3 séries de 4 ataques cada:

 Série A - Ataques à pega, abraçando o tronco ou estrangulando o pescoço; 

 Série B - Ataques com socos, golpes ou pontapés; 

 Série C - Ataques com armas.1

Cada ataque tem de ser preparado por um ataque precedente como por exemplo 
empurrando, golpeando, puxando ou através de uma combinação2.

Todos os ataques podem ser efetuados à direita ou à esquerda, dependendo da escolha 
da equipa .

A defesa é da livre escolha do defensor, assim como os respetivos papéis ou a mudança 
dos papéis como atacante ou defensor, assim como as respetivas posições dos pés3.        

O Árbitro Central (AC) mostra três (3) ataques de cada série. O outro par irá efetuar os 
mesmos ataques (ou um dos ataques do grupo da respetiva série, quando opcional), mas 
numa ordem diferente indicada pelo Árbitro Central.

Os resultados da apresentação serão dados depois de cada série pelo Júri. Sob o 
comando do Árbitro Central “Hantei” o Júri mostrará o respetivo quadro de resultados 
sobre as suas cabeças4.

Se necessário o Árbitro Central indica os ataques incorretos utilizando o sinal 
correspondente e dizendo o número do ataque errado5.

2 Categorias
Serão adotadas as categorias tal como estão definidas no documento  JJIF Organization 
& Sporting Code.

 

1 Os competidores deverão utilizar um bastão macio de 50cm a 70cm de comprimento e uma faca de borracha.
2 O pré-ataque e o ataque têm de ser executados pelo atacante.
3 A inversão de papéis entre atacante e defensor pode ser feita durante as séries.
4 O Árbitro Central lê todas as pontuações primeiro. Após confirmar as pontuações no marcador ele pede para o Júri 

baixar os cartões das pontuações.
5 O sinal “ataque incorreto” será mostrado pelo Árbitro Central se o atacante executou outro ataque diferente o 

indicado pelo Árbitro Central.
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3 Decurso do encontro
Os pares encontram-se frente a frente no meio da área de competição aproximadamente 
a dois (2) metros de distância. O primeiro par chamado (Par 1) terá cintos vermelhos e 
ficará ao lado direito do Árbitro Central. O segundo par chamado (Par 2) terá cintos azuis. 
Ao sinal do Árbitro Central os pares farão uma saudação, primeiro para este e depois 
entre eles. O Par 2 abandonará a área de combate e dirigir-se-á para a área de 
segurança.

O encontro começa quando o Árbitro Central anuncia o primeiro ataque através do 
respetivo número e mostrando o respetivo sinal com a mão6.

No final da série A o primeiro par ajoelha-se e recebe os seus resultados. Seguidamente 
abandonam a área de combate e dirigem-se para a área de segurança. O Par 2 mostrará 
a série A e obterá os seus resultados. O Par 2 iniciará a série B e obterá os seus 
resultados, depois disso o Par 1 prosseguirá com a série B e obterá os seus resultados. O
Par 1 iniciará a série C e o Par 2 seguir-se-á .

Depois da demonstração da última série pelo último par o encontro termina. Os dois pares
tomam as posições iniciais à ordem do Árbitro central como no início do encontro. O 
Árbitro Central pergunta ao secretariado pelo par vencedor e anuncia-o levantando a mão 
na direção destes em simultâneo com o anúncio da respetiva cor do cinto.

Depois do anúncio do vencedor o Árbitro Central ordena a saudação entre os pares e 
depois para o árbitro.

3.1 Regulamentação em caso de empate
Se, no final do encontro a pontuação dos dois pares for empate (Hikiwake), o encontro 
continuará série por série até que haja um par vencedor. O par com os cintos azuis 
começa com a série A. O árbitro sorteará uma sequência de ataques diferente da 
realizada na série inicial.

                                          

4 Sistema de pontuação e avaliação 
As pontuações são atribuídas de 0 a 10 com intervalos de 1/2.São retiradas a pontuação 
mais alta e a pontuação mais baixa.

4.1 Critérios de avaliação
Ambas as ações de ataque e defesa devem ser executadas de uma forma técnica clara. A
execução das mesmas deve seguir os princípios da arte marcial, da continuidade lógica e 
da biomecânica.

6 O árbitro mostra o número, primeiro para os competidores, só depois para o Júri.
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As pontuações técnicas deverão levar em consideração a execução de todas as técnicas 
da arte marcial, tais como atemi (golpes, socos e pontapés), projeções e derrubes, 
luxações, estrangulamentos e técnicas de solo. A pontuação será atribuída de acordo com
os seguintes critérios:

 Ataque Poderoso – a pontuação global deve atribuir maior importância ao ataque 
e à primeira parte da defesa;

 Lógica Biomecânica (anterior “Realidade”) – as técnicas têm que ser 
executadas com uma ligação biomecânica lógica. Projeções e derrubes devem 
incluir o desequilíbrio do oponente e devem forçar este a mover-se;

 Controlo - controlo claro e notório no final de cada sequência defensiva (pode ser 
obtido através de luxação ou estrangulamento – com abandono de Uke -, e/ou 
golpe/pontapé ). Defesa apropriada das armas7;

 Efetividade - atemi devem ser poderosos, mas com bom controlo, e aplicados de 
uma forma natural considerando a possível ligação a outra ação técnica;

 Velocidade – ambos o ataque a defesa devem ser executados de forma técnica e 
realista;

 Variedade – variação das técnicas apresentadas.

4.2 Dedução de pontos
São passíveis de dedução de pontos as seguintes ações/erros:

Ataque Dedução
Ataque Incorreto (mostrar ataque errado) 2 pontos
Pegas que não estão fechadas 1 ponto
Pré-ataque e ataque sem ligação lógica 1/2 ponto
Mau equilíbrio 1/2 ponto
Ataque fraco 1/2 ponto
Ataque falha o alvo 1 ponto

Defesa & ligação ao solo
Defesa insuficiente 1 ponto
Sem criação de desequilíbrio 1 ponto
Ações são aplicadas rápido demais 1 ponto
Uke está a saltar 1 ponto
Gritos desnecessários 1/2 ponto

Controlo no solo
Controlo da arma 1/2 ponto
Controlo insuficiente (luxação, estrangulamento) do Uke 1/2 ponto
Atemi falha Uke 1/2 ponto

  

7 Evitar ser atingido ou cortado pela arma.
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5 Júri                                                                 
O  Júri  será  composto  por  cinco  (5)  árbitros  credenciados,  de  países  diferentes  (se
possível) (e, na medida do possivel, de países diferentes das equipas).
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6 Ataques no Sistema Duo

6.1 Série A Ataques à pega, abraçando o tronco ou atacando o
pescoço

                

Ataque 1
 

Uke agarra o braço do Tori. Uma mão segura 
o pulso, outra o antebraço. Intenção: 
Empurrar ou puxar; controlar a mão avançada
de Tori; Imobilizar o defensor.

Uke agarra o lado contrário do Gi do Tori com 
a sua mão. Intenção: Aproximar-se do 
oponente para fazer outra ação; empurrar, 
puxar ou fixar o oponente – talvez atingindo-o 
depois. 

Ataque 2

                              
Uke ataca com as mãos o pescoço do Tori pela sua frente ou por trás para fazer um estrangulamento. 
Uke ataca com as mãos o pescoço do Tori pelo lado para fazer um estrangulamento.  Intenção: 
empurrar ou fixar Tori.

Ataque 3

Uke abraça o Tori pela sua frente ou diagonal, 
por cima ou por baixo dos seus braços. Uke 
encosta a cabeça no ombro do Tori. Antes do 
ataque, o Tori mantêm os seus braços numa 
posição natural .

Uke aplica Hadaka-Jime (estrangulamento ao 
pescoço) com o seu braço. Intenção: 
Estrangular ou criar desequilibrio.

Ataque 4

Uke abraça o pescoço do Tori com o seu 
braço de lado.                        

Uke abraça o pescoço de Tori com o seu 
braço pela frente deste.  

 Intenção: estrangular ou aplicar uma técnica de projeção.                                             

Comentários gerais à Série A: mãos/pegas devem estar estar fechadas/fortes.
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6.2 Série B Ataques com socos, golpes ou pontapés

Ataque 1 

Jodan ou Chudan Tsuki – Soco pela frente com a mão em direcção à cabeça ou corpo.
Alvo: plexus solar, estômago ou face. 

Ataque 2

Age Tsuki (upper cut) – Soco com a 
mão. Alvo: queixo. 

Mawashi tsuki (gancho) – Soco semi-circular 
com punho. Alvo: Lateral da cabeça do Tori.      

Ataque 3

Mae Geri – Pontapé frontal com a perna Alvo: Plexus solar, estômago.

Ataque 4 

Mawashi Geri  – Pontapé circular com a perna Alvo: Plexus solar,  estômago. Tori  está
autorizado a recuar uma perna e rodar ligeiramente o tronco. 

Comentários gerais à Série B: O ataque tem de ser feito de modo a poder atingir o Tori 
se este não se movimentar. Não são permitido movimentos antes do ataque começar. Tori
terá que reagir ao ataque.  
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6.3 Série C Ataques com armas

Ataque 1 

Ataque de faca em sentido descendente.
Alvo:  Base  esquerda  ou  direita  do
pescoço do Tori, por detrás da clavícula .

Ataque de faca semi-circular, aplicado de
lado  ou  diagonalmente.  Alvo:  Lateral  do
corpo. 

Ataque 2

                                                                                                                                
     

 Ataque de faca frontal. Alvo: Estômago. 

Ataque 3

Ataque de bastão em sentido descendente. Alvo: Topo da cabeça. 

Ataque 4

Ataque de bastão pelo exterior, aplicado de lado ou diagonalmente. Alvo: Tempôras do
Tori/cabeça.

Comentários gerais à série C: o ataque tem se ser capaz de atingir o Tori, caso ele não 
se desloque. Tori deve ter controlo completo da arma durante e após a defesa. 
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Anexo I: Notas sobre categorias U14 e inferiores
Para as categorias infantis a seleção de séries e número de ataques são modificados da 
seguinte forma: 

U14 U12 U10 / U8

Séries          A e B           A e B A

Nº de Ataques 3 de cada;
escolha do árbitro

3 de cada;
escolha livre

3 ataques de
escolha livre

                                                                                        
A Federação Internacional de Ju-Jitsu (JJIF) não tem competição para U12 e escalões 
inferiores em sistema de Duo, mas alguns continentes têm. As uniões continentais e as 
federações nacionais são livres de regular estes escalões. Devem apenas seguir os 
ataques e os princípios do sistema Duo, conforme descrito nestas regras. 

A União Europeia de Ju-Jitsu (JJEU) decidiu ter regras comuns para o escalão U12. Os 
pares U12 deverão mostrar as sérires A e B, 3 ataques de cada, à livre escolha. Para 
todos os escalões inferiores, os pares mostrarão a série A, 3 ataques, à livre escolha. 
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Historial do documento

Responsável:

Sede Abu Dhabi

e-mail: mail@jjif.org

P.O. Box 110006                                                                            

Abu Dhabi / Emirados Árabes Unidos

           

Versão Alterações Em vigor desde
1.0 Versão Inicial
2.0                                    
2.5 17 Junho 2014
3.0 Alterações pela Sessão 2017 01 Janeiro 2018
3.1 Adaptação do formato 01 Janeiro 2019
3.2 Clarificações pela Sessão 2019 01 Janeiro 2020

                                                                         

  

Para interpretação das regras deve ser tido como referência a versão oficial em inglês deste documento: 
http://www.jjif.org/fileadmin/documents/Competition-Ranking/12_Rules_Duo_Mai2019.pdf  .  

Tradução em 12/10/2020 – Fábio André Martins Carril
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