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1 Conceitos gerais 
No Sistema de Luta dois competidores lutam um contra o outro de uma maneira 
desportiva de acordo com o espírito do Ju-Jitsu. O objetivo da luta é a obtenção da vitória 
por full-ippon (pontuando uma técnica perfeita nas Partes 1, 2 e 3) ou obtendo pontuação 
superior à do oponente. 

O Sistema de Luta JJIF é composto por três partes:

Parte 1:  Socos, golpes e pontapés (“atemi”); 

Parte 2: Projeções e derrubes, luxações e estrangulamentos; 

Parte 3: Técnicas de solo, luxações e estrangulamentos.

2 Área de competição (Field of Play)
A área de competição deve ser preparada em acordo com  a regulamentação presente no
documento JJIF Organization & Sporting Code secção 3.3.              

A àrea de competição deve estar coberta por tapetes de diferentes cores a dividir as 
áreas.

A área exterior à “área de combate” é denominada “área de segurança”.

O conjunto da “área de combate” e da “área de segurança” constituem a “área de 
competição”. 

3 Treinadores
Apenas um treinador pode orientar o competidor, o treinador estará sentado no limite da 
área de competição durante o combate. Os treinadores poderão contestar a decisão do 
árbitro conforme regulamentado em JJIF Organization & Sporting Code secção 1.5. 

O treinador é um modelo de referência, como tal, o seu comportamento e a sua conduta 
pessoal devem refletir os princípios éticos das artes marciais.                                                

O treinador deverá adotar o dress-code definido em JJIF Organization & Sporting Code 
secção 1.4. Em determinados eventos poderá ser estabelecido um dress-code especial 
(ex. Beach Games).

Se o treinador exibir comportamentos incorretos para com  atletas, árbitro, público ou 
qualquer outra pessoa, o Árbitro Central pode decidir afastar o treinador da área reservada 
à organização para o resto do combate.             
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Se os comportamentos incorretos persistirem, os árbitros do encontro podem decidir 
afastar o treinador da área reservada do torneio.

O organizador reserva-se o direito de expulsar do evento qualquer interveniente que 
considerem “perturbador” à boa realização do mesmo.

                                          

4 Equipamento de competição e exigências pessoais 
Os competidores devem cumprir as requisitos de uniforme de competição e exigências 
pessoais conforme mencionado em  JJIF Organization & Sporting Code secção 1.4.

Os competidores são obrigados a usar proteções de mão macias, curtas e leves e 
proteções de pé / tíbia macias coincidentes com a cor do cinto (vermelho ou azul). 

As proteções devem ser feitas de espuma macia com um limite mínimo de 1cm e máximo 
de 2cm de espessura. As proteções devem ser do tamanho correto e estar em boas 
condições.

É permitido utilizar coquilha e bocal. As competidoras femininas podem utilizar proteção 
de peito. É permitida a utilização de hijab.

Equipamento de proteção adiconal (ex. faixas para suporte do ombro, ortótese de joelho) 
terá que ser macio e fino o suficiente que não prejudique a pega do oponente.

Todo o equipamento de proteção deve ser utilizado por baixo do gi. Se o competidor não 
cumprir este requisito não poderá iniciar o combate.   

Quando um competidor for avisado que a sua apresentação não está conforme os 
requisitos necessários este disporá de até dois (2) minutos para corrigir as 
desconformidades1.

5 Categorias e tempo                                                           
Serão aplicadas as categorias conforme definido no documento JJIF Organization & 
Sporting Code secções 1.3.2 e 1.3.4. A duração dos combates são de três (3) minutos 
para adultos, U21, U18, U16, e dois (2) minutos  para veteranos, U14 e categorias 
infantis. 

Se um atleta competir em duas lutas consecutivas ele terá direito a duas (2) vezes o 
tempo de combate regulamentar da sua categoria entre combates.

1  Se for encontrada uma desconformidade nas regras “Competition Dressing and Personal Requirements“ após o 
início da luta, o competidor será desclassificado.                      
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6 Árbitros e secretariado

6.1 Árbitros
O Árbitro Central deverá situar-se dentro da área de combate e dirigirá o combate.

O Árbitro Central é o único que gesticula as decisões de pontuação, castigos, tempo 
médico ou para a correção ou não dos resultados proclamados.

O Árbitro Central é apoiado por dois (2)  Vídeo-Árbitros (VAR) situados próximo ao 
secretariado2.

As duas (2) câmaras de vídeo utilizadas estarão localizadas nos cantos opostos do 
tapete. 

O Árbitro Central (AC) e os Vídeo-Árbitros (VAR) serão apoiados e supervisionados pelo 
Árbitro Responsável de Tapete (AT), que avalia e regista o desempenho do Árbitro Central
(AC). 

AT, AC e um dos VAR estarão em contacto permanente através de um canal de 
intercomunicação áudio independente. 

As contestações (Challenge) são tratados conforme descrito em JJIF Organization & 
Sporting Code secção 1.5.

Ações que resultem em lesão ou full-ippon deverão ser sempre revistas pelos VAR. Ações
que resultem em Hansokumake direto devem ser revistas pelos VAR.

Quando não é possivel a utilização de sistema vídeo-árbitro o Árbitro Central será 
assistido por dois (2) Árbitros Laterais, que se posicionarão na área de segurança (em 
lados opostos da área de competição) acompanhando a todo o momento e da melhor 
forma possivel o curso da luta e atribuíndo as pontuações.

O Árbitro Central e os Árbitros Laterais serão apoiados e supervisionados pelo Árbitro 
Responsável de Tapete (AT), que avaliará e registará o desempenho destes.

O registo dos pontos será feito tendo em consideração a pontuação dada pela maioria 
dos três (3) árbitros. 

Na presença de erros na atribuição de pontos ou castigos, os mesmos deverão ser 
corrigidos pelos três (3) árbitros e pelo Árbitro de Mesa (AM). 

É dever do árbitro intervir na luta quando considere necessário. 

É dever do árbitro manter os competidores dentro da área de combate. 

É dever do árbitro penalizar os treinadores e convidá-los a abandonar a área de 
competição de acordo com as Regras de Arbitragem. 

2   Os árbitros deverão ser de países diferentes, se possível.   
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6.2 Secretariado
  O secretariado será colocado de frente para o Árbitro Central em relação à sua posição 
no início do combate, deve ser composto por dois responsáveis pelos marcadores: um 
responsável pelo registo no marcador eletrónico e outro responsável pelos registos em 
papel (se necessário). 

O Árbitro de Mesa lidera o secretariado. O Árbitro de Mesa anuncia ao secretariado os 
pontos, castigos e o início do tempo médico, e informa o Árbitro Central do término do 
tempo da luta, tempo de osaekomi e tempo médico3.   

7 Decurso do Combate
Os competidores encontram-se um em frente ao outro no meio da área de competição, 
aproximadamente a dois metros de distância. O competidor com o cinto vermelho ficará 
ao lado direito do Árbitro Central. Ao sinal do Árbitro Central os competidores farão uma 
saudação para os árbitros e depois entre si. 

Depois de o Árbitro Central anunciar “Hajime”, o combate na começa na Parte 1. 

Assim que existir contacto entre os competidores por controlo do adversário (pegas 
feitas), a Parte 2 começa. Já não são permitidos socos, golpes e pontapés, exceto se 
tiverem sido realizados simultaneamente com a pega inicial. 

Assim que os dois competidores tenham os dois joelhos no chão, ou um deles esteja 
sentado ou deitado no chão, o combate continua dando-se início à Parte 3. 

Os competidores podem alternar entre partes, desde que se mostrem ativos em todas 
elas4.

Após “Matte” os competidores devem imediatamente reajustar o seu Gi e equipamento de
proteção enquanto se dirigem às suas posições iniciais5.

Qualquer técnica iniciada na zona de segurança não será pontuada. O Árbitro Central 
deve interromper a luta fora da área de combate e instruir os competidores a regressar ao
centro do tapete, nas respetivas posições inicias6.

No final do combate o Árbitro Central anuncia o vencedor e ordena a saudação, primeiro 
entre os competidores e em seguida ao(s) árbitro(s).

3  O Árbitro Central utilizará o gesto “Tempo Médico“ quando alertar o pessoal médico.
4  Consultar “Passividade“ na Secção 10.
5  Se o Gi e equipamento de proteção não estiverem reajustados o AC indicará o gesto de “reajustar o gi“ 

concedendo 15 segundos adicionais para o competidor concluir a tarefa. Se esta ação se repetir diversas vezes o 
competidor será penalizado com shido.                   

6  Se o competidor pisa a área de segurança com os dois pés por um breve instante e retorna imediatamente para a 
área de combate a luta não deverá ser interrompida.
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8 Aplicação de ‘Hajime’, ‘Matte’, ‘Sonomama’ e ‘Yoshi’
O Árbitro Central deve anunciar “Hajime” para começar e para recomeçar o combate 
depois de “Matte”. 

O Árbitro Central deve anunciar “Matte” para parar temporariamente o combate nas 
seguintes situações: 

 Se um ou os dois competidores saem totalmente da área de combate na Parte 1 ou 
2;

 Se os dois competidores saem totalmente da área de combate na Parte 3;

 Se o contacto na Parte 2 ou na Parte 3 é perdido e os competidores não continuam
na Parte 1 por iniciativa própria;

  Se um competidor estiver com os dois joelhos no chão, sentado ou deitado e o seu
oponente aplique um atemi;

 Quando o tempo de “Osaekomi” terminou;

 Em caso de submissão (em que o competidor abandona, mostra outros sinais de 
submissão, grita ou um dos altetas não é capaz de bater por si mesmo durante a 
luxação ou estrangulamento);

 Para atribuir a um ou a ambos os competidores um castigo na Parte 1; 

 Se um ou os dois competidores estão lesionados ou doentes;

 Em qualquer outro caso que o Árbitro Central considere necessário (por ex. para 
reajustar o Gi ou atribuir vantagens);

 Em qualquer outro caso, quando um dos Árbitros Laterais ou Vídeo-Árbitros 
considere necessário e então bater as palmas;

 O combate tenha terminado7.

O Árbitro Central anuncia “Yoshi” para começar e para recomeçar o combate após 
“Sonomama”. “Sonomama” deve ser utilizado se o Árbitro Central entender parar 
temporariamente os competidores. Neste caso, os competidores não estão mais 
autorizados a mexer-se. “Sonomama” deve ser anunciado: 

  Para atribuir a um ou aos dois competidores um aviso ou um castigo na Parte 2 ou
3; 

 Em qualquer outra situação que o Árbitro Central considere necessário parar a luta 
com os competidores na Parte 2 ou 3; 

7  O Árbitro Central em conjunto com os Árbitros Laterais devem decidir, depois de consultar o Árbitro de Mesa, se a 
última ação aconteceu antes ou depois do término do tempo de luta.
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Depois de “Sonomama” os competidores continuam exatamente na mesma posição onde 
se encontravam, quando a ordem foi dada, não podem mexer-se8.

9 Pontuação
 Se a equipa de arbitragem consistir de um (1) Árbitro Central e dois (2) Vídeo-Árbitros: 

 Os pontos são atribuídos pelo AC;

 Se, pelo menos, um dos VAR concorda com o AC não haverá interferência na 
decisão;                                              

Se os dois VAR discordam do AC um dos VAR levanta-se e mostra a pontuação correta 
(quando os dois VAR concordam) ou a pontuação intermédia (se os três árbitros dão 
pontuações diferentes)9.

  Se a equipa de arbitragem consistir de um (1) Árbitro Central e dois (2) Árbitros Laterais:

 Os pontos são dados pelos três (3) árbitros simultaneamente e atribuídos ao 
competidor pela regra de maioria de três - ou seja, os pontos serão atribuídos ao 
competidor quando pelo menos dois árbitros (1 AC e 1 AL ou 2 AL) tenham 
pontuado esse competidor;

 Se os árbitros pontuam os três de forma diferente a pontuação atribuída será a
intermédia.

9.1 Parte 1
Pontuações na Parte 1: 

 Um soco, golpe ou pontapé sem defesa (Ippon, 2 pontos);

 Um soco, golpe ou pontapé parcialmente bloqueado10 (Wazari, 1 ponto); 

Atemi podem somente ser dirigidos ao tronco e cabeça (exceto golpes diretos à cabeça);

Os atemi devem ser executados de forma dinâmica, têm que tocar, não podem ser mais 
duros que semi-contato e devem ser aplicados com hikite/hikiashi, com bom equilíbrio e 
controlo. 

Para as categorias U16 e U14, os atemi devem ser executados com boa dinâmica, não 
podem ser mais duros que semi-contato e devem ser aplicados com hikite/hikiashi, com 
bom equilíbrio e controlo.Os atemi não podem tocar na cabeça do oponente. 

Os árbitros não poderão pontuar os dois competidores numa mesma ação técnica 
simultânea, nem poderão pontuar o mesmo competidor mais que uma vez por ação 
técnica. Esta regra não invalida a possibilidade de aplicar castigos numa ação técnica 

8  Quando é atribuída uma penalidade de passividade por evitar Parte 1 ou 2 ou recusar avançar para a Parte 3, a 
luta deverá ser retomada na parte cuja passividade foi atribuída.

9  Se a pontuação for alterada pelos VAR o AC deverá sinalizar a Parte na qual a mudança ocorreu e alterar 
devidamente a pontuação.                                             

10  Um pontapé que foi agarrado pelo oponento é considerado parcialmente bloqueado e no máximo pontuado com 
wazari.      
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simultânea de ambos competidores. Quando os competidores iniciam uma ação técnica 
na Parte 1, os árbitros deverão ignorar uma possível pontuação de Wazari se for 
imediatamente prosseguida por uma técnica de pontuação Ippon11. A ação técnica termina
quando ambos competidores se afastaram completamente um do outro. 

 9.2 Parte 2
Pontuações na Parte 2: 

 Estrangulamentos e luxações com batimento (Ippon, 2 pontos);

Estrangulamentos e luxações nao são permitidos nas categorias U16 e inferiores.

 Uma projeção dinâmica com total controlo durante a execução técnica (Ippon, 2 
pontos).

Projeção parcialmente controlada (Wazari, 1 ponto).   

Uma projeção onde o oponente caia de costas, de lado, de abdómen ou peito no tapete 
onde Tori se mantém numa posição superior ou ao mesmo nível que este será pontuada 
na Parte 2.

Uma projeção que é iniciada após Tori pegar Uke na Parte 3 não será pontuada. 
Projeções em que o oponente caia de  joelhos, em quatro apoios ou sentado não serão 
pontuadas. Projeções em que o oponente caia de joelhos e sobre o peito ou abdómen 
serão pontuadas. 

Se a ação de projeção de um competidor é contra-atacada pelo seu oponente e ambos 
competidores caem de forma a que nenhum esteja em controlo deverá ser anunciado 
“Aiuchi”. 

 9.3 Parte 3
Pontuações na Parte 3: 

• Osaekomi, estrangulamentos e luxações com abandono ou em que o árbitro tenha de 
parar o combate anunciando “Matte”12 (Ippon, 3 pontos);

Para as categorias U16 e U14 as luxações e estrangulamentos que são 
executadas de forma técnica correta, na perspetiva de obter a submissão, o árbitro 
deverá parar o combate e atribuir a pontuação. Não são permitidas chaves à perna.

 Um controlo eficiente anunciado como Osaekomi durante 15 segundos (Ippon, 2 
pontos);

11  Se ambos competidores executam uma técnica com os critérios para pontuação de Ippon a pontuação será 
atribuída ao atleta que executou em primeiro lugar. Se ambos executaram em simultâneo não será atribuída 
pontuação, o árbitro indicará “Aiuchi“

12  Caso o competidor não seja capaz de abandonar por batimento poderá fazê-lo verbalmente. De toda a forma se o 
AC julgar que o competidor está em perigo ele deverá parar a luta e atribuir Ippon ao oponente.
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 Um controlo eficiente anunciado como Osaekomi durante 10 segundos e inferior a 
15 segundos (Wazari, 1 ponto).

Um controlo eficiente iniciado dentro do tempo de combate será autorizado a continuar 
até terminar (mesmo depois de terminado o tempo de combate). Se o controlo é perdido 
antes dos 15 segundos o árbitro deve anunciar “Toketa”.  

Osaekomi apenas pode ser anunciado se:

 A pessoa controlada está deitada, de lado ou de barriga no chão; 

 As pernas de tori estão livres13;

 Uke está bem controlado e não pode mexer-se livremente. Tori tem um bom 
controlo sobre uke. 

O tempo de Osaekomi continua mesmo quando: 

 A pessoa controalda consegue capturar uma perna do tori (ex. meia-guarda); 

 O competidor controlado consegue virar-se de lado ou de costas com Tori em 
controlo;

 A pessoa controlada consegue colocar-se em quatro (4) apoios ou em tartaruga 
com Tori em controlo.

Toketa será anunciado se:

 A pessoa controlada consegue capturar as pernas de Tori (ex. guarda fechada);

 A pessoa controlada consegue virar o seu oponente (excepto no caso de controlo 
das costas);

 A pessoa controlada consegue colocar-se de pé ou de joelhos numa posição 
retilinea;

 Se ambos competidores saem totalmente da área de combate. 

Técnicas de submissão com controlo da parte superior do corpo de Uke (ex. Sankaku-
Jime e Juji-Gatame com Uke no solo) serão consideradas como Osaekomi.

Não são acumuláveis pontos pela execução de diferentes técnicas de imobilização ou 
submissão (ex. Sankaku-Jime que é mantido por mais de dez (10) segundos e termina 
com uma submissão por estrangulamento, não pontuará Wazari e Ippon, o árbitro 
anunciará Toketa pelo Osaekomi e atribuirá a pontuação de Ippon três (3) pontos pela 
submissão). 

Se uma técnica de submissão, que seja igualmente uma técnica de Osaekomi, não 
resultar em submissão em quinze (15) segundos o Árbitro Central anunciará “Matte” e 
atribuirá a pontuação de Ippon dois (2) pontos a Tori.                          

13  No caso da posição de controlo das costas consideram-se as pernas de tori como estando livres.
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10 Atos proibidos

10.1 Atos proibidos leves
Faltas leves serão punidos com Shido e o oponente obterá um (1) Wazari. São 
consideradas faltas leves as seguintes ações: 

• Passividade14: 

◦ Todas as partes: Não demonstrar atividade com o objetivo de obter pontos;

◦ Passividade Parte 1: Ir diretamente para a Parte 2 ou 3 sem ter estado ativo na 
Parte 1.  Atividade na Parte 1 significa a execução de pelo menos duas (2) 
tentativas genuínas de obter pontuação antes de iniciar a Parte 2, a cada vez 
que os competidores retomam a posição em pé, no ínicio ou durante a luta 
(cada vez que o árbitro anuncia “Hajime”).

◦ Passividade Parte 2: Não progressão para a Parte 2 estando ativo na Parte 115. 

Estando ativo na Parte 1 o competidor pode avançar para a Parte 2 após várias tentativas
de pontuação sem sucesso, no entanto não pode passar diretamente para a Parte 3, será 
considerado passividade na Parte 2. 

Uma vez na Parte 2 um competidor ativo não pode passar diretamente de forma 
intencional para a Parte 3 após várias tentativas de pontuação sem sucesso (será 
igualmente passividade Parte 2), no entanto pode voltar para a Parte 1.

Seguir diretamente para a Parte 3 ou executar falso ataque somente com o propósito de 
iniciar a Parte 3 será passividade. 

Somente bloquear os movimento e ataques do oponente sem a tentativa de execução de 
uma técnica será passividade.  

◦ Passividade Parte 3: Ir diretamente para  a Parte 1 ou Parte 2, recusando lutar 
na Parte 3. 

Estando na Parte 3, um competidor ativo pode mudar para a Parte 2 ou Parte 1 após 
várias tentativas de pontuar sem sucesso.

Quando um castigo é aplicado por passividade na Parte 1, 2 ou 3 a luta será retomada  na
parte onde a passividade foi atribuída (ex. Atleta aplica falso ataque para evitar a Parte 2, 
a luta é retomada na Parte 2).                                                                                   

 “Mubobi”: Executar uma ação negligente ou auto-prejudicial, onde o competidor se 
coloca em perigo16;

14 Uma excepção à regra geral, não será atribuído shido se um competidor aproveita uma oportunidade técnica (ex. 
Agarrar uma perna num pontapé sem ter estado ativo na Parte 1; executar Tobi-Juji-Gatame; levantar para passar 
guarda do oponente…). Se esta exceção ocorrer por diversas vezes e o competidor mostrar recusa à luta nas 
Partes 1, 2 ou 3 ser-lhe-à atribuído shido.

15 Deve ser atribuída passividade se os competidores não progridem para a Parte 2 em 30 segundos. Após a primeira 
penalização o tempo de tolerância reduz para 15 segundos.

16 Pode-se atribuir Mubobi a um competidor e em simultâneo atribuir pontos ao oponente na mesma ação.             

                                                                                                                             10    

                                                                                                                                                



                                                                                                                                            

 Sair da área de combate: 

◦ Parte 1 e 2, sair da área de combate com os dois pés17;

◦ Parte 2, propositadamente, empurrar o oponente para fora da área de combate; 

◦ Parte 3, quando Uke está sob Osaekomi ou tentativa de submissão e 
ativamente sai da área de combate de forma não-técnica, causando a saída da 
área de combate de ambos os competidores.

 Grip and Punch: executar técnicas de atemi nas Partes 2 ou 318. 

 Realizar uma ação após “Matte”: realizar ações adicionais após a comunicação de 
“Matte” ou “Sonomama” pelo Árbitro Central.

 Técnica proibida:

◦ Executar atemi às pernas;

◦ Executar luxações aos dedos das mãos e dos pés; 

◦ Compressão dos rins ou grelha costal com as pernas em guarda fechada; 

◦ Executar um estrangulamento diretamente com as mãos; 

◦ Colocar a mão ou o pé na face do oponente nas Partes 2 e 3.

• Gastar tempo:

◦ Se ao apresentar-se no tapete o competidor não está preparado e atrasa o 
início da luta19;

◦ Não ter o Gi ou o equipamento de proteção devidamente reajustado ao retomar 
a posição inicial, em multiplas ocasiões;

◦ Não reajustar o Gi e equipamento de proteção dentro do tempo limite de vinte 
(20) segundos após a indicação do árbitro; 

◦ Gastar tempo propositadamente (ex. Arranjar o Gi, tirar o cinto, tirar as luvas, 
etc.). 

 10.2 Atos proibidos graves
As faltas graves serão punidos com Chui e o oponente obterá 2 Wazari.

São consideradas faltas graves as seguintes ações: 

 Atemi perigoso: 

17 Se o competidor pisa a área de segurança com os dois pés após por um breve instante e retorna imeditamente para
a área de combate a luta não deverá ser interrompida. Se o competidor sai da área de combate para escapar a uma
técnica de contacto excessivo ou descontrolada, este não será penalizado.

18 Se um atemi é executado em simultâneo com a início da pega do oponente (passagem da Parte 1 para Parte 2), a 
ação pode ser pontuada.       

19 A penalidade será atribuída após a saudação e antes do início da luta por “hajime“.
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◦ Executar um atemi de uma forma dura (ex. pontapé, empurrar, puxar, ou golpear
o corpo do oponente)20;

◦ Executar atemi direto à cabeça do oponente21;

◦ Executar uma técnica descontrolada (ex. Haito ou Haishu ou pontapé circular), 
que não é parado mesmo que falhe o oponente22.

• Projeção perigosa: 

◦ Executar uma projeção em que qualquer parte do corpo do oponente caia fora 
   da área de segurança. 

◦ Executar uma projeção que cause a queda do oponente sobre a sua cabeça, 
face ou pescoço.

◦ Executar uma projeção dura ou violenta.

• Ignorar as instruções do árbitro:

◦ Ignorar as instruções do árbitro23;

◦ Comentários desnecessários;

◦ Discutir com o treinador durante a luta; 

◦ Fazer comentários desnecessários, gestos, danças ou atitudes desrespeitosas 
para com o oponente, os árbitros, secretariado ou qualquer pessoa, mas sem 
gravidade suficiente para a expulsão imediata do evento.

•  Para as categorias U16 e U14, as seguintes situações são penalizadas por Chui:

◦ Executar um atemi que toque na cabeça do oponente; 

◦ Executar luxações ou estrangulamentos na Parte 2;

◦ Executar chaves às pernas. 

 10.3 Atos proibidos muito graves
Faltas muito graves são punidas com Hansokumake. 

Se um competidor comete uma falta muito grave ele perderá a luta com zero (0) pontos e 
o oponente receberá catorze (14) pontos.

20 Se o atemi ultrapassou o semi-contato é considerado excessivo. Se o contato excessivo acontace porque o 
oponente se moveu na direção da técnica não será penalizado. Poderá ser atribuído “Mubobi“ e “técnica perigosa“ 
simultaneamente.

21 A penalidade deve ser atribuída mesmo quando o golpe falha o alvo.
22 Um atemi descontrolado horizontal (ex. Haito, Haishu, pontapé circular) que não é travado significa que passou a 

linha média do corpo do oponente. Um atemi vertical descontrolado (ex. Haishu por cima da cabeça) que não é 
travado significa que ulltrapassou abaixo da linha do queixo do oponente.

23 Á repetição de uma mesma falta leve o árbitro fará um aviso que outra ação idêntica resultará em Chui.
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A segunda vez que um competidor comete uma falta muito grave ele será expulso da 
competição e perde todas as lutas, medalhas e pontos de qualificação em todas as 
categorias. Se ambos os competidores são penalizados com Hansokumake, será 
realizada nova luta entre ambos24.

São consideradas faltas muito graves as seguintes situações: 

 Executar qualquer ação que possa lesionar o oponente25;

  Projetar ou tentar projetar o oponente com qualquer luxação ou estrangulamento 
de forma que, mesmo que o oponente acompanhe o movimento, exista um risco 
substancial de lesão26;

 Fazer qualquer luxação ao pescoço ou à coluna;

 Fazer qualquer luxação com torção ao joelho ou ao pé; 

 Executar Kani-Basami;

 Demonstrar um comportamento desrespeitoso além do mencionado em 
“Comentários desnecessários” (ex. Simular lesão com a intenção de punir o 
oponente por uma ação válida, praguejar, racismo, ódio, utilizar palavras ou  gestos 
indecentes e ofensivos). Se um competidor é punido com Hansokumake por 
comportamento desrespeitoso ele será automaticamente expulso do torneio e 
perderá todas as lutas, medalhas e pontos de qualificação em todas as categorias. 

11 Decisão do combate
Full Ippon. Um competidor pode vencer o combate antes do fim do tempo de combate, se 
atingiu pelo menos um Ippon em cada uma das três (3) partes. Esta situação será 
designada Full Ippon. Neste caso o derrotado obterá zero (0) pontos e o vencedor obterá 
cem (100) pontos.

 Determinação do vencedor após o término do tempo de combate: 

1 O competidor que tem mais pontos será declarado vencedor; 

2 Se os competidores têm igual número de pontos no final do combate, o competidor 
que tiver atingido o maior número de partes com um ou mais Ippon será o 
vencedor do combate;                                                                    

3 Se o resultado é igual em número de pontos e em número de partes diferentes com
Ippon, o competidor que tenha maior número de Ippon será o vencedor. 

Se o resultado é igual no número de pontos, no número de partes diferentes com Ippon e 
em número de Ippon, após um (1) minuto de descanso, haverá um combate adicional com

24 Quando os dois competidores são desqualificados não haverá interrupção entre as lutas.
25 Técnicas que causem sangramento (desde que não por reabertura de ferida já existente) devem ser avaliadas pelo 

AC e AL/VAR para determinar se aplica sanção: “Mubobi“ (Shido); “técnica perigosa“ (Chui) ou “ação que possa 
lesionar o oponente” (hansokumake).

26 Derrubar o oponente com luxação não será penalizado com hansokumake se a luxação puder ser evitada através 
da ida ao solo do oponente (ex. kote-gaeshi). 
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a duração de 2/3 do tempo de duração do combate regular da categoria (120 segundos 
para U16 – adultos, 80 segundos para veteranos, U14 e categorias inferiores)  até que 
haja uma decisão. 

Haverá uma pausa de um (1) minuto entre o(s) combate(s) adicional(is). O procedimento 
pode ser repetido. As vantagens, Ippon e castigos do combate inicial são transportados 
para o combate adicional. Na pontuação da chave/grupo permanecerá como resultado o 
empate da ronda inicial.

12 Falta de comparência e desistência
A decisão de "Fusen-Gachi" (vitória por falta de comparência) será dada pelo Árbitro 
Central a qualquer concorrente cujo oponente não compareça para o combate. O 
vencedor obtém catorze (14) pontos, depois que o oponente seja chamado durante 3 
vezes no espaço de pelo menos 3 minutos. 

A decisão de "Kiken-Gachi" (vitória por desistência) será dada pelo Árbitro Central ao 
concorrente cujo oponente se retira da competição durante o combate. Neste caso o 
desistente recebe zero (0) pontos e o vencedor recebe catorze (14) pontos.

13 Lesão, doença ou acidente
Em qualquer situação que um combate é parado por causa de lesão em um ou ambos os 
concorrentes, o Árbitro Central pode permitir um tempo máximo de dois (2) minutos para 
o(s) concorrente(s) lesionado(s) recuperar(em). 

O repouso total por concorrente em cada combate será de dois (2) minutos. 

O tempo de recuperação começa a contar ao comando do Árbitro Central27. 

Se um dos competidores está impossibilitado de continuar os árbitros tomarão uma 
decisão de acordo com as seguintes cláusulas:

1 Quando a causa da lesão é atribuída ao concorrente lesionado, este perderá a 
partida com zero (0) pontos e o oponente obterá catorze (14) pontos.

2 Quando a causa da lesão é atribuída ao concorrente não lesionado, este perderá o 
combate com zero (0) pontos e o oponente fica com catorze (14) pontos.

3 Quando é impossível atribuir a causa da lesão a qualquer concorrente, o 
concorrente não lesionado ganhará a partida com catorze (14) pontos, e o 
concorrente lesionado perderá com zero (0) pontos.

Quando um dos competidores adoece durante o combate e fica impossibilitado de 
continuar, deve perder o combate com zero (0) pontos e o oponente obterá catorze (14) 
pontos.

27  O Àrbitro de Mesa só começará a contagem do Tempo Médico quando o pessoal médico inicia o tratamento do 
competidor lesionado.
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O médico oficial decidirá se o concorrente lesionado pode ou não continuar.

Se um competidor perder a consciência ou desmaiar, o combate deve ser parado e o 
competidor será excluído para o resto do torneio28.

28  Se a perda de sentidos ocorrer devido a traumatismo craniano (ex. soco, pontapé, projeção com queda sobre a 
cabeça) o competidor será suspenso das competições JJIF por 3 semanas. O competidor retém todas as vitórias, 
medalhas e pontos de ranking obtidos até ao momento. Esta decisão será tomada pelo médico oficial do evento.
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Anexo I: Gestos de arbitragem
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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 Inclusão dos Comentários e 

interpretações atuais, revisão legal
01 Junho 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/10_Rules_Fighting_2020-06_v2.pdf

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