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1 Conceitos gerais 
O sistema Show da  JJIF  destina-se  a  apresentar  uma coreografia  livre  de  ações de
defesa de um concorrente contra ataques de um concorrente da mesma equipa.

O sistema será organizado de acordo com as normas presentes em JJIF Organization &
Sporting Code.

A  equipa  pode  utilizar  objetos  (máx.  2  objetos),  que  complementem  o  conceito  da
coreografia. Os objetos podem ser utilizados para os ataques e para as defesas (para
defesa, no máx. 50% dos ataques).1 

1.1 A coreografia Show
Apesar da coreografia ser da livre escolha da equipa, ela deverá conter sequências de
ataques e defesas. 

A equipa é livre de escolher um mínimo de seis (6) ataques das séries Duo. Deverão estar
presentes um mínimo de dois (2) ataques de cada série (Anexo I deste documento)2. Os
restantes ataques podem ser de escolha livre. Cada ataque pode ser executado à direita
ou à esquerda, por livre escolha da equipa. O mesmo é válido para a respetiva posição
dos pés.

A parte da defesa deve conter no mínimo dois (2) atemi, duas (2) projeções tradicionais
de budo e duas (2) luxações ou estrangulamentos. Outras ações e coreografia podem ser
adicionadas, os ataques podem ser precedidos por pré-ataques tais como puxar, atemi,
empurrar.

A ação  de  defesa  é  da  completa  escolha  do  defensor,  assim como  a  escolha  ou  a
inversão de papéis entre atacante e defensor.

   

2 Categorias
Serão aplicadas as categorias conforme constante no documento  JJIF Organization &
Sporting Code secção 1.3.          

2.1 Categoria Aberta/Open
É possível a realização de uma “Categoria Aberta”. Aqui, uma equipa de dois (2) a quatro
(4)  atletas  competirá  contra  outra  equipa.  As  equipas  podem ser  formadas  conforme
definido em JJIF Organization & Sporting Code secção 1.3.2.1.

 

1 Por razões de segurança os objetos serão feitos de material inquebrável, como plástico, madeira ou material macio.
Objetos feitos a partir de vidro apenas serão permitidos se forem vidro de segurança.

2 Para U16 e menores, não é permitida a utilização de armas.
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3 Decurso do encontro
A ordem de luta  será determinada com base no sorteio  “Lista  e final-four”,  conforme
descrito no documento JJIF Organization & Sporting Code secção 4.4.5.

Os atletas que iniciam a apresentação utilizarão cinto vermelho. 

Ao sinal do Árbitro Central (AC), o par fará a saudação de pé ao Árbitro Central (AC).
A demonstração inicia-se quando o Árbitro Central (AC) anuncia “Hajime”. 

O tempo máximo para a demonstração é de dois (2) minutos, o tempo mínimo é de um (1)
minuto  e  trinta  (30)  segundos.  A cerimónia  de  saudação  não  é  considerada  para  o
cumprimento do tempo limite. 

As  pontuações  da  apresentação  serão  atribuídas  pelo  júri  após  estar  completa  a
apresentação. Ao comando ao Árbitro Central “Pontuação Técnica – Hantei” e “Pontuação
Show – Hantei”, o Júri levanta, acima da cabeça, a sua pontuação respetiva.

Após as  demonstrações da  ronda de  eliminatórias,  as  quatro  (4)  equipas com  maior
pontuação prosseguem para a ronda final four onde competirão pelos 1º. 2º e 3º lugares,
conforme descrito no JJIF Organization & Sporting Code secção 4.4.5.

No caso de categoria com quatro (4) ou menos participantes far-se-á apenas bloco final.
No  caso  de  categoria  com  cinco  (5)  ou  menos  atletas,  será  entregue  apenas  uma
medalha de bronze, ao invés de duas (2). Assim, prosseguirão para o bloco final apenas
as três (3) melhores pontuações.

3.1 Regulamentação em caso de empate
Se a classificação dos pontos totais atribuídos resultar em empate, a pontuação técnica
mais  elevada  determinará  o  vencedor.  Este  critério  será  aplicado  na  ronda  de
eliminatórias assim como na ronda final.

Se a pontuação técnica resultar igualmente em empate, ambas equipas realizarão uma
“ronda  adicional”  com  a  duração  de  30  segundos,  com  diferentes  elementos  à  sua
escolha. Após a ronda o júri fará a classificação de ambas equipas.

3.2 Regulamentação adicional para o bloco final
Caso a organização o permita, poderá ser utilizada música para a apresentação no bloco
final.

   

                                       

                                                                                                                             3    

                                                                                                                                                

http://jjif.org/fileadmin/documents/Competition-Ranking/Organization_and_sporting_code_2020.pdf
Amb_trab/JJIF/JJIF%20Organization_and_sporting_code_2020.pdf


                                                                                                                                            

4 Sistema de pontuação e avaliação 
Existem duas (2) pontuações diferentes no sistema Show:

• Pontuação Técnica: leva em consideração a execução das técnicas de Ju-Jitsu.

• Pontuação  Show:  leva  em  consideração  a  estética,  história  e  criatividade,
variedade, duração e coreografia. 

As pontuações são atribuídas de 0 a 10 com intervalos de 1/2.

4.1 Pontuação Técnica
Ambas ações de ataque e defesa devem ser executados de uma forma técnica clara.
Apesar de ser permitida a aplicação de técnicas espetaculares, a execução das mesmas
deve seguir os princípios da arte marcial, da continuidade lógica e da biomecânica.

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 em acordo
com os seguintes critérios:

 Lógica  Biomecânica –  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 evidente no final de cada sequência defensiva. Defesa
apropriada das armas3. Utilização adequada e segura dos objetos adicionais.

 Efetividade – as técnicas devem ser poderosas, mas com bom controlo.

 Velocidade – uma velocidade lógica e fluída dos ataques, assim como das técnicas
defensivas.                                                                  

 Ataque Poderoso4-  atribuir  maior  importância ao ataque e à primeira parte  da
defesa.

3 Evitar ser atingido ou cortado por uma arma.
4 Meio ponto (0,5) devem ser deduzidos no caso do número mínimo de ataques não ser cumprido.
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4.2 Pontuação Show 
A componente Show deverá ser avaliada tendo por base os seguintes princípios:

 Estética – apresentação de Arte Marcial atrativa, incluindo técnicas espetaculares 
de budo, acrobacias, slow-motion, etc. 

 História & Criatividade – a ideia para Show e a lógica conceptual na história da 
apresentação. A apresentação deve-se desenvolver sobre artes marciais. Atuações
desnecessárias devem ser evitadas.

 Variedade5 - variação nas técnicas demonstradas e inclusão do objeto adicional. 

 Duração – diferença para os limites de tempo6.

 Coreografia7 - adequação à música escolhida.  

 

5 Júri 
O júri  será composto por três (3) árbitros credenciados (ou especialistas técnicos), de
países diferentes  (se  possível)  (e,  na  medida  do  possivel,  de  países  diferentes   das
equipas).

6 Regulamentação das categoria U16 e inferiores
Para as categorias infantis a duração e o número mínimo de ataques são modificados da
seguinte forma: 

U16 U14 U12

Tempo Máximo 
Show

1:30 min 1:30 min 1:00 min

Nº Mínimo Ataques 
(Séries Duo)

6 Ataques
(3A & 3 B)

6 Ataques
(3A & 3B )

3 Ataques
(escolha livre)

5 Um (1) ponto de dedução se utilizar mais de dois (2) objetos.
6 Um (1) ponto de dedução se a apresentação não terminar no tempo limite.
7 Apenas no bloco final, se aplicável.
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Anexo I: Ataques no Sistema Duo
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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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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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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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 01 Setembro 2015
2.0 Alterações pelo Congresso 2018 01 Janeiro 2019
2.2 Adição do nº 6 pela Comissão Técnica 01 Agosto 2019
2.1 Adaptações pela Sessão 2019 01 Janeiro 2020

                                                                         

  

Para interpretação das regras deve ser tido como referência a versão oficial em inglês deste documento: 
http://jjif.org/fileadmin/documents/Competition-Ranking/Rules_Show_2020.pdf

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