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REGRAS DE COMPETIÇÃO 
Dois competidores lutam um contra o outro de uma forma desportiva.
O objetivo do combate é vencer o opositor por submissão, seja através de 
luxação/estrangulamento ou pela obtenção de um maior número de pontos.

A competição é composta por:
Projeções, levadas ao solo, luxações e estrangulamentos na posição de pé, técnicas de 
solo, imobilizações, melhorias na posição (passagem da guarda, raspagens), luxações e 
estrangulamentos no solo.

Outras restrições, regras, diretrizes, adaptações na organização, formato e protocolo 
para diferentes formatos de eventos, categorias especiais de idade ou peso e diferentes 
níveis de capacidade de combate (categorias de cinto), estão apensos a este 
regulamento.

Todas as referências neste documento ao termo ‘ele/dele’, deve ser entendido como 
‘ele/ela’ ou ‘dele/dela’.



ÁREA DE COMPETIÇÃO (FIELD OF PLAY- FOP)

SECÇÃO 1
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A Área de Competição  deve estar de acordo com as seguintes 
normas referidas no presente documento.

1.1 A área de competição deve ser coberta por tatamis, de cores distintas
que dividam as diferentes áreas.

1.2 A área em redor da ‘área de combate’, será designada de ‘área de 
segurança’.

1.3 A ‘área de combate’ em conjunto com a ‘área de segurança’, formam 

1.4 Quaisquer áreas de segurança adicionais, não fazem parte da

ÁREA DE COMPETIÇÃO (FIELD OF PLAY- FOP)

Área de Competição

Área de Segurança

Área de Combate

SECÇÃO 1

a ‘área de competição’.

‘área de competição’.



TREINADORES

SECÇÃO 2
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TREINADORES

SECÇÃO 2

Apenas um (1) treinador por atleta está autorizado a permanecer na 
área de competição, devido ao formato da competição.

2.1  O treinador permanecerá no limite da área de competição durante 
o combate, podendo orientar um dos atletas.
 
2.2  Um treinador representa um modelo, e como tal, o seu 
comportamento deverá refletir o código de ética e conduta pessoal 
das artes marciais.

2.3  O treinador deverá vestir-se de forma apropriada (fato de treino da 
equipa/seleção ou fato casual). Durante as eliminatórias, é aceitável a 
utilização do fato de treino da equipa. Em certos eventos, poderá ser 
estabelecido um ‘dress code’ específico. 

2.4  Se o treinador manifestar comportamentos ofensivos para os 
atletas, o árbitro, o público ou qualquer outra pessoa, o ‘Árbitro Central’ 
(AC) pode decidir expulsá-lo da área reservada aos oficiais (FOP) 
durante a remanescente duração do combate.

2.5  Caso o comportamento ofensivo continue, os árbitros do combate 
poderão decidir pela sua expulsão das áreas oficiais do torneio. O 
organizador/anfitrião reserva-se o direito de banir do recinto de 
provas, qualquer pessoa que considere ‘problemática’ à realização do 
evento.



EQUIPAMENTO DE COMPETIÇÃO E REQUISITOS PESSOAIS

SECÇÃO 3
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EQUIPAMENTO DE COMPETIÇÃO E REQUISITOS PESSOAIS

SECÇÃO 3
O atleta deverá seguir as normas referentes ao equipamento de 
competição e requisitos pessoais referidos no presente documento.
Se um competidor não seguir estas regras, não lhe será permitido 
iniciar o combate.  Uma vez o competidor notificado que a sua 
apresentação não está conforme os requisitos especificados, ser-lhe-
á dada uma oportunidade de alterar os itens irregulares num período 
temporal predefinido.

Conceitos gerais:
3.1  Os competidores devem usar um Gi de boa qualidade, que deverá 
estar limpo e em boas condições. Deve ser do tamanho adequado ao 
atleta e o material do Gi terá de permitir uma boa pega.

3.2  Os competidores terão de utilizar roupa interior elástica. Nas 
categorias femininas, é obrigatório a utilização de um body justo ou 
elástico (maillot) que envolva o corpo debaixo do Gi. Para os 
masculinos, a utilização de uma peça elástica (maillot/’rashguard’) 
pode ser solicitada pela organização de qualquer torneio. 

3.3  Os competidores deverão ter as 
unhas das mãos e dos pés curtas.

3.4  Os competidores não estão 
autorizados a usar nada que possa ferir 
ou colocar em perigo o seu oponente.

3.5  O cabelo longo deve ser amarrado 
com elástico. O ‘Hijab’ (lenço de cabelo) 
é permitido.

3.6  Consulte as normas adicionais no 
apêndice.



CATEGORIAS E TEMPO

SECÇÃO 4
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CATEGORIAS E TEMPO

SECÇÃO 4
4.1  As categorias são estabelecidas de acordo com o regulamento da 
organização.

4.2  A duração do combate é determinada de acordo com a categoria.

4.3 Entre dois combates, será atribuido um tempo de recuperação 
idêntico ao tempo de combate regulamentar. Antes das finais, um 
atleta pode solicitar o dobro do tempo regulamentar de combate, para 
recuperação. 

4.4  Consulte as normas adicionais no apêndice.



ÁRBITROS

SECÇÃO 5
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ÁRBITROS

SECÇÃO 5
5.1  A autoridade máxima em cada combate é o árbitro.

5.2  A decisão do árbitro sobre o resultado de cada combate, é 
soberana.

5.3  A decisão sobre o resultado de um combate só poderá ser 
alterada, nas seguintes circunstâncias: 

5.3.1  (Se) existir uma má interpretação do resultado constante do 
marcador;

5.3.2  (Se) o declarado vencedor submeteu o seu oponente utilizando 
uma ação não permitida que não foi detetada pelo árbitro;

5.3.3  (Se) o competidor foi erroneamente desqualificado pela 
aplicação de uma submissão ou controlo permitidos. Neste caso, se o 
combate foi interrompido e a desqualificação ocorreu antes da 
desistência do competidor sob ataque, o combate será reiniciado no 
centro da área de combate e o competidor que aplicou a submissão ou 
controlo receberá dois pontos. Contudo, se o competidor que sofreu a 
submissão ou controlo desistiu antes da interrupção do combate e 
desqualificação, o  competidor atacante deverá ser declarado 
vencedor. 

5.3.4  Se um árbitro comete um erro na aplicação das normas 
estabelecidas neste livro. (Interpretações subjetivas do árbitro na 
atribuição de pontos, vantagens ou castigos, não serão alteradas). 
Para alterar o resultado de um combate, deverão estar reunidas as 
seguintes condições: 

5.3.4.1  O árbitro pode consultar o diretor de arbitragem daquele 
evento. Todavia, a decisão final de alterar ou não um resultado é da 
responsabilidade do árbitro.

5.3.4.2  O diretor de arbitragem deverá consultar a mesa de provas do 
evento, por forma a informar-se sobre a progressão da competição 
(eliminatória/poule), e só pode autorizar a alteração de um resultado 
se a competição (eliminatória/poule) não tiver avançado para a 
próxima fase.

5.4  Interpretações subjetivas do árbitro sobre a atribuição de pontos, 
vantagens ou castigos são definitivas e não sujeitas a alterações. 

5.5  É dever do árbitro intervir num combate quando considere 
necessário.

5.6  É dever do árbitro garantir que os atletas se mantenham dentro 
dos limites da área de combate.

5.7  É dever do árbitro, numa situação de estrangulamento por 
triângulo (sankaku jime) ou guarda fechada nas categorias de 
menores de 12 anos de idade, proteger a coluna vertebral destes 
atletas, posicionando-se atrás da criança quando levantada do solo 
pelo oponente.

5.8  O árbitro central  (AC) deverá posicionar-se dentro dos limites da 
área de combate durante o encontro. O AC pode consultar o árbitro 
lateral. Contudo, cabe ao AC o anúncio inicial de pontos e castigos.  
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5.9  Conforme está estabelecido no ponto 5.11, poder-se-ão utilizar 
equipamentos de vídeo e intercomunicação. Pode ainda o Árbitro 
Central (AC) aconselhar-se com os dois “árbitros laterais”, que estarão 
colocados em cantos opostos do tatami, sentados em cadeiras fora da 
área de segurança.

5.10  Caso seja necessário, os “árbitros laterais” poderão alterar a 
decisão do árbitro central (AC). De seguida, apresentamos formas 
recomendáveis de interação entre os  e o AC.“árbitros laterais”

5.10.1  Em caso de consenso entre os árbitros (árbitros laterais e árbitro 
central), os árbitros laterais deverão permanecer nas áreas 
designadas, conforme definido no item 5.9.  

5.10.2  No caso de interpretações divergentes sobre o resultado do 
encontro, o árbitro que questiona a decisão deverá levantar-se e 
sinalizar com os gestos adequados, a adição/ subtração de pontos, 
vantagens ou castigos.

5.10.3  Caso os três árbitros não consigam chegar a um consenso sobre 
a pontuação a atribuir à mesma ação, o AC indicará o resultado 
intermédio. Por exemplo, um árbitro atribui pontos numa passagem de 
guarda, o segundo atribui uma vantagem e o terceiro pede que os 
pontos sejam subtraídos. Neste caso, deverá ser atribuída uma 
vantagem.

5.10.4  No caso da desqualificação de um competidor devido à 
acumulação de quatro castigos, o AC fará o gesto de falta muito grave 
antes de terminar o combate. A decisão do AC torna-se definitiva 
quando um dos árbitros laterais repete o gesto. Nesse momento, a 
desqualificação está confirmada e o AC pode parar o combate.

5.10.5  No caso de um competidor cometer uma falta muito grave, o AC 
fará o gesto de desqualificação antes de terminar o combate. Se um ou 
os dois árbitros laterais repetem o gesto, a decisão está confirmada e o 
AC pode terminar o combate. 

5.10.6  No caso de um empate, o AC colocará os competidores na 
posição inicial, um de cada lado. Nesse momento, o AC dará dois 
passos atrás e solicita (através de gesto apropriado) aos árbitros 
laterais que se levantem. Uma vez em pé, o AC dará um passo em 
frente com o pé direito. Nessa altura, os três árbitros levantarão um 
braço para indicar o vencedor do combate. O competidor que receba a 
maioria dos votos, será declarado vencedor pelo AC. Em caso de 
empate, o árbitro deverá decidir pelo atleta que mais se aproximou de 
uma posição pontuável ou de submissão.

5.11  No caso de uma semifinal ou final terminar em empate, o 
combate continuará através do sistema de : o árbitro “Golden Score”
reiniciará o combate com ambos os atletas na posição de pé e no 
centro do tatami. O primeiro resultado obtido (pontos, vantagem, 
castigos) decidirá e terminará o combate. Se, no final de dois minutos, 
nenhum competidor conseguir pontuar, o combate será dado como 
terminado e o vencedor confirmado por decisão dos árbitros.

5.11.1 Caberá à organização da prova, a aplicação, ou não, do sistema de 
“Golden Score” na competição.

5.12  Quando se utiliza a video-arbitragem, o sistema funcionará da 
seguinte forma: o árbitro central (AC) tem a opção, em qualquer 
momento, de suspender o combate e solicitar (através de gesto 
adequado) o visionamento da ação por forma a ter um ponto de 
referência adicional nas decisões pendentes ou naquelas tomadas 
previamente. Quando se utiliza um sistema de video-arbitragem, os 
dois árbitros laterais estarão ambos posicionados na área de 
reprodução do sistema vídeo. Se ambos os árbitros laterais estão de 
acordo que uma decisão deva ser alterada, um deles contactará o 
árbitro central via rádio, e comunicar-lhe-á essa decisão. O árbitro 
central indicará, de maneira apropriada, a nova pontuação.  

 



SECRETARIADO

SECÇÃO 6
16



17

SECRETARIADO

SECÇÃO 6

6.1  O secretariado estará colocado defronte da posição tomada pelo 
árbitro Central (AC) no início do combate.

6.2  O secretariado será composto por um anotador responsável pelo 
controlo do quadro/marcador eletrónico.



DESENROLAR DO COMBATE

SECÇÃO 7
18
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Chamada dos competidores
Árbitro

7.1  Os competidores encontram-se no centro da área de competição, defronte um do outro, a aproximadamente dois 
metros de distância. O competidor que envergar o cinto vermelho, colocar-se-á no lado direito do árbitro central (AC). 
Ao sinal do AC, os competidores farão uma saudação, em primeiro lugar, para o árbitro e, de seguida, entre si.



20

7.2  O combate inicia na posição de pé, depois do AC anunciar 
“fight”. 
7.3  Assim que houver contacto entre os competidores (através de 
pega ou controlo), estão autorizados a ir imediatamente para o 
chão/guarda.  
7.4  Os competidores podem controlar e alternar entre 
diferentes posições, no entanto, terão de permanecer ativos.
7.5  Qualquer movimento que vá além da área de combate deve ser 
interrompido. Os atletas recomeçarão no centro da área de 
combate, na posição de pé. 
7.6  Todo o combate deverá desenvolver-se dento da área de 
competição. O AC interromperá todas as ações que decorram fora 
desta área e, no caso de não ter sido atingida qualquer posição, 
dará instruções aos competidores para regressarem ao centro do 
tatami, na posição de pé defronte um do outro.

7.7  Quando um competidor está a trabalhar para estabelecer uma 
posição pontuável na área de segurança, o AC deve esperar, para 
permitir ao competidor assegurar uma estabilização da posição. Após 
3 segundos de estabilização dessa posição, o AC interromperá o 
combate, atribuirá os pontos e colocará os competidores na mesma 
posição no centro do tatami. 

7.8  Quando dois terços (2/3) do corpo dos competidores estiver fora 
dos limites da área de combate, numa posição de pé ou estabilizada no 
solo, o AC deve interromper o combate. Nessa altura, dará instruções 
aos competidores para regressarem ao centro. O AC reiniciará o 
combate com os atletas na posição de pé. 
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Outros sinais do árbitro

na condução do combate

Indicando ao atleta para reajustar 
o Gi ou cinto, cruzando os braços 
para baixo à altura da cintura.

Advertindo os atletas para se 
manterem dentro da área de 
combate, fazendo movimentos 
circulares com o dedo indicador 
a apontar para cima. 

Quando o atleta agarra dentro 
das mangas do Gi ou calças do 
oponente. 

Quando os video-árbitros estão a 
solicitar ao árbitro central a 
mudança de pontos, vantagens 
ou castigos.
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Indicar ao atleta para regressar ao solo/chão 
(na posição indicada pelo árbitro)

Indicar ao atleta para se levantar.



SECÇÃO 8
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APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES “FIGHT” E “STOP”
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8.1   O AC deve anunciar , depois “fight” para iniciar e reiniciar o combate
de   indicar “stop” aos atletas.

8.2  O AC deve anunciar “fight” para informar um competidor sobre 
passividade (“stalling” ).

8.3   O AC deve indicar “stop” para parar o combate temporariamente 
ou permanentemente, nas seguintes situações:

8.3.1   Se os dois competidores deixam completamente a área de 
combate numa posição facilmente reconhecível, ambos serão 
parados (não estão autorizados a mexer-se) e trazidos de volta 
para o meio da área de combate, reiniciando na mesma posição. 
Para reiniciar o combate, o AC deverá anunciar “fight” .

8.3.2  Em qualquer outra situação que o AC ache necessário (por 
exemplo, para reajustar o Gi, para se pronunciar, ou por suspeita 
de perigo ou lesão). 

8.3.3  Se os dois competidores abandonam a área de combate 
numa posição não reconhecível, o árbitro reiniciará o combate no 
centro do tatami, com ambos os competidores na posição de pé.

8.3.4  Se um ou ambos os competidores estão lesionados, 
inconscientes ou doentes.

8.3.5  Em caso de submissão (um competidor desiste por 
batimento, mostra outros sinais de submissão, grita ou se um 
dos competidores não puder bater durante um estrangulamento 
ou luxação). 

8.3.6   O tempo de combate terminou. 



SECÇÃO 9
25

RESULTADO / PONTUAÇÃO
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A 9.1 Pontos

9.1.1  Os pontos serão atribuídos pelo árbitro central (AC) de um 
combate, sempre que um atleta estabiliza a posição por 3 (três) 
segundos. O AC confirmará e mostrará os pontos acumulados por um 
competidor, através da execução de gestos com os seus dedos, tanto 
da mão direita como da esquerda, dependendo do competidor que 
pontuou (vermelho ou azul).

9.1.2  Quando um atleta sai deliberadamente da área de combate para 
impedir o oponente de completar uma raspagem ou uma projeção, o 
árbitro deverá atribuir dois pontos ao adversário e um castigo ao atleta 
que saiu da área de combate. ***

9.1.3  São necessários três segundos de controlo no final de uma 
sequência, para que possa ser atribuída uma pontuação. Esta 
pontuação é cumulativa. Por exemplo, quando um atleta progride de 
uma passagem da guarda para uma posição de montada, o AC irá 
contar três segundos, logo que a posição de montada esteja 
estabilizada. Nesse momento, o AC atribuirá três pontos pela 
passagem da guarda e quatro pontos pela posição (estabilizada) da 
montada, totalizando sete pontos. 

***Se esta situação ocorrer quando o atleta já tem 2 penalidades/castigos, ele  
receberá  a sanção e o seu oponente apenas os dois pontos.

ções que levem a uma progressão para uma 
possível posição de submissão, serão 
recompensadas com pontuações. As ações 

defensivas não poderão ser pontuadas. É 
importante observar sempre onde começam e 
terminam os movimentos. 

PROJEÇÃO
RASPAGEM
JOELHO NA BARRIGA

2 PONTOS 3 PONTOS 4 PONTOS

PASSAGEM DA GUARDA MONTADA 
MONTADA PELAS COSTAS
CONTROLO PELAS COSTAS
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POINTS

9.1.4  Quando um atleta chega a uma posição pontuável enquanto 
tenta escapar a uma posição de submissão, o AC atribuirá os pontos 
somente após o atleta ter conseguido libertar-se completamente do 
ataque e estabilizar a posição pontuável por três segundos.    

9.1.5  Quando um atleta chega a uma posição pontuável enquanto 
preso numa posição de submissão e, logo a seguir,  consegue sair 
dessa submissão sem manter a estabilização dessa posição (três 
segundos), ele não receberá qualquer vantagem.

9.1.6  Um atleta que chegue a uma ou múltiplas posições pontuáveis, 
mas está sob ataque de uma posição de submissão pelo seu/sua 
oponente, receberá apenas uma vantagem se não sair dessa posição 
até ao final do combate.  

9.1.7 Quando um atleta está preso numa posição de submissão 
enquanto está numa posição pontuável, o AC interromperá a 
contagem dos três segundos. Se o atleta conseguir escapar a essa 
posição ou o tempo de combate terminar, o AC atribuirá uma 
vantagem ao atleta por cada posição pontuável. Estas vantagens 
serão atribuídas mesmo que os atletas já não se encontrem na mesma 
posição em que estavam quando foi interrompida a contagem dos três 
segundos.
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9.2 Vantagens 

DEDUÇÃO DE PONTOS

VANTAGEM

9.2.1  Será atribuída uma vantagem quando um atleta atinge uma 
posição pontuável que requeira 3 (três) de controlo, mas é incapaz de 
manter o controlo durante todo esse período. Por exemplo, o árbitro 
deverá atribuir uma vantagem quando um atleta completa uma 
tentativa de passagem da guarda, sem que, no entanto, tenha 
conseguido manter uma posição que requeira 3 (três) segundos de 
estabilização.* 

9.2.2  O árbitro pode conceder uma vantagem mesmo depois do final 
do combate, contudo, deverá fazê-lo antes de anunciar o resultado. O 
árbitro só pode atribuir uma vantagem, quando já não existe qualquer 
possibilidade do atleta chegar a uma posição pontuável.

*Além disso, a qualquer tentativa efetiva de aplicar uma submissão ao oponente 
(criando uma forte possibilidade de submissão) que é defendida com sucesso, deverá 
ser atribuída uma (1) vantagem. 
 

As vantagens serão assinaladas levantando o braço 
correspondente à cor do atleta em causa, à altura do 
ombro, com a palma da mão virada para baixo.

As deduções serão assinaladas levantando o braço correspondente 
à cor do atleta em causa, à altura do ombro, com o braço fletido a 
90º e a palma da mão virada para a orelha do árbitro.
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A. PROJEÇÕES

Quando um atleta, partindo da posição de pé, projeta o/a seu/sua 
oponente de costas, de lado ou para uma posição sentada no solo. 

9.A.1  Quando um atleta leva o oponente para o chão e este fica de 
quatro apoios ou de barriga para baixo, os pontos só serão atribuídos 
quando o atleta que derruba realize um controlo de costas ao/à 
seu/sua oponente - os ganchos não têm que estar colocados, mas pelo 
menos um dos joelhos do adversário deverá estar no chão.

9.A.2  Os atletas que iniciam um movimento de projeção antes do/da 
oponente puxar para a guarda, receberão dois pontos ou uma 
vantagem pelo movimento, respeitando as regras de projeção.

9.A.3  Quando um atleta tem uma pega nas calças do seu oponente e 
este puxa para a guarda aberta, o atleta com a pega nas calças 
receberá dois pontos pela projeção se, no entanto, estabilizar a 
posição superior no chão por 3 (três) segundos.
 

9.A.4  Se um atleta tem uma pega nas calças do oponente e este puxar 
para a guarda fechada e permanecer suspenso no ar, o atleta terá de 
colocar as costas do seu oponente no solo dentro de 3 (três) segundos 
e estabilizar a posição superior por 3 (três) segundos para receber os 
pontos respeitantes à projeção.  

9.A.5  Os atletas que iniciam um movimento de projeção depois do 
oponente ter puxado a guarda, não devem receber dois pontos ou 
vantagem relativa ao movimento. 

9.A.6  Se um atleta força o seu adversário para o solo junto da área de 
segurança, o atleta que realiza o movimento de projeção deve ter os 
dois pés dentro da área de combate, quando inicia o movimento. Neste 
caso, se os atletas caírem numa posição estabilizada, o árbitro só irá 
interromper o combate após 3 (três) segundos de estabilização da 
posição. De seguida, o árbitro vai atribuir os pontos e reiniciar o 
combate no centro da área de combate. Os atletas serão colocados na 
mesma posição em que estavam quando o combate foi interrompido.
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2 PONTOS

VANTAGEM

Qualquer projeção com controlo contínuo 
em posição superior por 3 (três) segundos

9.A.7  Quando o oponente tem um ou dois joelhos no chão, o atleta que 
executa a projeção só receberá os pontos se estiver na posição de pé 
no momento em que a projeção é iniciada. 
 
9.A.8  Quando um atleta projeta o seu oponente para o chão utilizando 
uma técnica de agarre a uma ou às duas pernas e o oponente chega ao 
solo na posição de sentado e este, com êxito, aplica um contra-ataque 
(outra projeção), apenas o atleta que executa o contra-ataque 
receberá a pontuação.

9.A.9  Projeções sem pontuação:

9.A.9.1  Os atletas que na defesa de uma raspagem, repõem o seu 
oponente de costas no chão ou de lado, antes de estabilizar a posição 
por 3 (três) segundos, não devem receber quaisquer pontos ou 
vantagem por eventual projeção.

9.A.9.2  Os atletas que na defesa de um controlo de costas na posição 
de pé, onde o oponente tem um ou dois ganchos metidos e não tem um 
pé no solo, não devem receber quaisquer pontos ou vantagem por 
eventual projeção, mesmo depois de estabilizar a posição por 3 (três) 
segundos.

No caso de projeções ou uma série de 
projeções com a mesma pega, se o atleta que 
defende, após cair sobre as suas costas ou de 
lado, volta a colocar-se na posição de pé 
antes de acabar a contagem dos três 
segundos, o AC dará uma vantagem, uma vez 
que já não há possibilidade de finalizar a 
projeção.
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•

B. JOELHO NA BARRIGA

SEM PONTOS

2 PONTOS2 PONTOS VANTAGEM

TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO (3 SEGUNDOS)

•   Os combates devem decorrer de acordo com 
uma progressão de posições de controlo técnico 
que, como objetivo último, resultarão em 
submissão. Desta forma, os atletas que 
voluntariamente abandonem uma posição, de 
maneira a somar novamente pontos usando a 
mesma posição para a qual já foi atribuída uma 
pontuação, não receberão pontos ao atingir a 
nova posição. 

   O árbitro central atribuirá pontos, sempre que 
um atleta estabiliza uma posição por 3 (três) 
segundos.

Quando um atleta em posição superior coloque 
um joelho na barriga, no peito ou costelas do 
oponente, mas que tenha o seu outro joelho no 
solo/chão, ser-lhe-á atribuída uma vantagem no 
final da ação.

Quando um atleta em posição superior coloque 
um joelho na barriga, no peito ou costelas do 
oponente (que está deitado de costas ou de 
lado), com a sua outra perna estendida por 3 
(três) segundos, ser-lhe-ão atribuídos 2 (dois) 
pontos.
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4 PONTOS
C. MONTADA E MONTADA PELAS COSTAS

Quando o atleta se encontra numa posição 
superior, o controlo só será pontuado se os 
joelhos estiverem abaixo da linha dos ombros. 
Isto é, quando é feita a passagem da guarda e 
não existe meia-guarda. A montada está 
concretizada quando o atleta se senta no 
tronco do oponente com os dois joelhos ou um 
pé e um joelho no tatami, posicionado de frente 
para a cabeça do adversário e, no máximo, com 
um braço preso sobre a sua perna. O controlo 
do tronco só será considerado, se os joelhos 
estiverem abaixo da linha dos ombros.
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  VANTAGEM SEM PONTOS

SEM PONTOS
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Quando há uma transição ininterrupta da 
montada para montada pelas costas ou vice-
versa, o AC irá atribuir quatro pontos por cada 
posição de montada, desde que cada posição 
seja estabilizada por um período temporal de 3 
(três) segundos.
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4 PONTOS

4 PONTOS

VANTAGEM

VANTAGEM

VANTAGEM

D. CONTROLO DAS COSTAS

Quando o atleta assume o controlo das costas 
do oponente, colocando os seus calcanhares 
(ganchos) dentro das suas pernas, numa posição 
que prenda até um dos braços abaixo da linha 
dos ombros.

Quando um atleta não consegue manter o 
controlo técnico por um período temporal 
suficiente para marcar pontos, ser-lhe-á 
atribuída uma vantagem pelo árbitro central, 
considerando que o oponente esteve em perigo 
de ceder a posição. 

Quando um atleta controla as 
costas do seu oponente e coloca 
os seus calcanhares (ganchos) 
dentro das pernas do adversário, 
mas tem também ambos os 
braços do oponente presos.

Quando um atleta controla as 
costas do seu oponente, mas 
cruza os seus pés.

Quando um atleta executa a figura 
de um “quatro” em torno da cintura 
ou apenas coloca um calcanhar 
entre as pernas do seu oponente.
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E. PASSAGEM DA GUARDA
meia-guarda

passagem

3 PONTOS

SEM VANTAGEM

da guarda

A guarda define-se pelo uso de uma ou mais pernas para bloquear o 
oponente, impedindo-o de alcançar o controlo transversal (lateral)  ou 
longitudinal (posição norte-sul) sobre o atleta em posição inferior. 

O AC atribuirá três pontos pela passagem da guarda, quando o atleta 
em posição superior consegue transpor as pernas do oponente e 
estabiliza por 3 (três) segundos uma posição de controlo transversal 
(lateral) ou longitudinal (norte-sul).

9.E.1  Quando um atleta passa a guarda do seu oponente, deverá  
estabilizar a posição por 3 (três) segundos, para que lhe possam ser 
atribuídos 3 (três) pontos.
 
9.E.2  Quando um atleta parte da posição de guarda ou quando um 
atleta puxa a guarda e o oponente estabelece um controlo de meia-
guarda mas falha a tentativa de passagem da guarda para o controlo 
lateral: VANTAGEM.

9.E.3  Quando um atleta gira o seu oponente enquanto executa uma 
passagem da guarda ou o seu oponente vira as costas para cima (para 
impedir a passagem da guarda) e o atleta atacante é capaz de 
controlar as costas do seu oponente mantendo um ou ambos os 
joelhos no tatami, sem necessitar de colocar os ganchos numa 
posição de quatro pontos de apoio (tartaruga): VANTAGEM.

*Meia-guarda é a guarda em que o atleta que está numa 
posição inferior, deitado sobre as costas ou de lado, tem 
presa uma das pernas do atleta que se encontra numa 
posição superior, impedindo-o de atingir um controlo 
transversal (lateral) ou longitudinal (norte-sul) por 3 (três) 
segundos, sobre o atleta que está numa posição inferior.  
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F. RASPAGENS

Qualquer movimento que efetue a progressão (viragem/passagem) 
da posição de guarda para uma posição superior, seguido de um 
período de estabilização de 3 (três) segundos, será considerada uma 
raspagem e o atleta que o executou receberá 2 (dois) pontos.    

9.F.1  Não serão atribuídas vantagens para raspagens que comecem e 
terminem numa situação de  guarda 50/50. 
 
9.F.2  Mudar a posição de guarda para as costas do oponente (em 
posição superior) com subsequente controlo por 3 (três) segundos, 
(assegurando que pelo menos um dos joelhos do oponente 
permanece no chão), será considerada igualmente uma raspagem. 

9.F.3  Quando se parte de qualquer posição de guarda e se passa para 
uma posição de pé. O combate de pé é definido quando ambos os 
atletas estão em pé durante uma contagem de 3 (três) segundos. 
NOTA: a contagem de três segundos inicia-se quando um dos atletas 
apresenta os dois pés no tatami e o outro tem, pelo menos, um pé no 
tatami; o joelho oposto não deverá manter contacto com o tatami.   

9.F.4  Quando um  atleta desequilibra o oponente durante uma 
tentativa de raspagem e atinge uma posição superior, mas é incapaz 
de estabilizar essa posição por 3 (três) segundos: VANTAGEM.

9.F.5  Quando um  atleta inicia um movimento de  raspagem e 
escolhe manter uma posição defensiva (voluntariamente abandona 
a raspagem), o AC não atribuirá vantagem por essa raspagem.



SECÇÃO 10
37

SUBMISSÕES - LUXAÇÕES E ESTRANGULAMENTOS
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PERIGO REAL SEM PERIGO

10.1  As seguintes regras representam a diversidade de submissões 
legais com exceções importantes relacionadas com os diferentes 
escalões etários e de cintos*:
 

10.1.1  Todos os estrangulamentos são permitidos, exceto aqueles 
executados diretamente com as mãos ou dedos. 
 

10.1.2  São permitidas todas as luxações ao ombro, cotovelo e punho.    
 

10.1.3  São permitidas todas as luxações às pernas ou aos pés, que 
apliquem ações de flexão (curvatura), alongamento e compressão. 
São proibidas quaisquer tipo de luxações às pernas, que envolvam 
uma ação de torção do joelho. Se um atleta aplica uma luxação de 
perna reta, o oponente tenta escapar torcendo o seu corpo e tem que 
bater por causa da dor, ele perderá o combate por submissão.

 

10.2  Os combates serão parados imediatamente quando um atleta 
mostra sinais físicos ou verbais de que não resiste à aplicação de uma 
técnica de submissão por parte do seu oponente (atacante). Essa 
paragem do combate decorrerá de acordo com as seguintes 
circunstâncias:
 

10.2.1    Quando um atleta bate, pelo menos, duas vezes com a sua mão 
sobre o oponente, no solo ou nele próprio, de forma clara e evidente.  

 

10.2.2  Quando o atleta bate no solo duas vezes com o seu pé, 
enquanto os seus braços estão presos pelo oponente.    
 

10.2.3  Quando um atleta desiste verbalmente, solicitando que o 
combate seja interrompido.
 

10.2.4  Quando o atleta grita ou emite ruído expressando dor, no 
momento em que está imobilizado numa submissão. 
 

10.2.5  O atleta perderá o combate na sequência da perda de 
consciência devido a um controlo regulamentar aplicado pelo 
oponente ou devido a um acidente que não resulte de uma manobra 
ilegal por parte do adversário. Nesta situação, o atleta deverá ser 
excluído do resto da competição, por forma a proteger a sua 
integridade física.  

 

10.3  O atleta receberá uma vantagem quando tenta uma posição de 
submissão, na qual o adversário fica em perigo real de submissão, mas 
consegue escapar. 

*Por favor, consulte a tabela em anexo para mais detalhes relacionados com idade e cinto.

10.4  Quando um atleta executa uma posição de submissão na área 
de segurança, o árbitro não deve interromper o combate. 
 

10.5  Na sequência da aplicação e finalização de um ataque legal de  
submissão, o combate será interrompido e o atleta executante será 
declarado vencedor. O árbitro levantará o braço correspondente à cor 
do atleta, acima da cabeça e com a palma da mão virada para a 
frente.

10.6  Se um atleta executa um movimento 
defensivo legítimo para contrariar uma 
submissão (i.e. não fugir simplesmente do 
tatami para escapar a essa posição de 
submissão) e esta ação provoca uma saída dos 
atletas da área de combate, o AC irá atribuir 2 
(dois) pontos ao atleta que efetuou a tentativa 
de submissão. NOTA: 

10.6.1  Sem um movimento defensivo válido e 
adequado,  o  atleta que defende será 
desqualificado.

10.7  Quando os atletas saem da área de 
combate devido ao movimento de um atleta que 
tenta executar uma submissão, o árbitro não 
atribuirá 2 (dois) pontos, depois de parar o 
combate. Em vez disso, o árbitro pode atribuir 
uma vantagem, dependendo da proximidade à 
submissão,  respeitando as regras das 
vantagens. 

10.7.1  O árbitro deve interromper o combate e 
reiniciá-lo no centro da área de combate, com 
os atletas na posição de pé.
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SECÇÃO 11
CASTIGOS / FALTAS E ATOS PROIBIDOS



40

As seguintes ações são avaliadas como

‘  Disciplinares’Faltas Graves
Puníveis com ‘desqualificação’ imediata. Os atletas que forem identificados pelo árbitro como tendo cometido uma 
falta grave disciplinar, serão automaticamente desqualificados, sem qualquer discussão. 

11.1  Quando um atleta utiliza gestos insultuosos ou obscenos para o seu oponente, mesa central, oficiais, árbitro ou público, antes ou depois do 
combate.
 
11.1.1  Quando um atleta mostra hostilidade em relação ao oponente, mesa central, oficiais, o árbitro ou público, antes ou depois do combate. 

11.1.2  Quando um atleta morde, puxa o cabelo, golpeia ou pressiona os genitais ou olhos, ou intencionalmente utiliza um golpe traumático de 
qualquer tipo, tais como: socos, cotoveladas, joelhadas, cabeçadas, pontapés, etc. 

11.1.3  Quando um atleta mostra falta de respeito verbal ou gestual em relação ao oponente ou ao público, durante o combate ou na celebração 
da vitória.

11.1.4  Quando um ou ambos os atletas não levam o combate a sério, encenando/simulando ou fingindo combater ( “fake fighting”).  

11.1.5  Quando um atleta demonstra uma atitude inapropriada ou antidesportiva para uma competição, ou mostra qualquer outra forma de má 
conduta, antes ou depois do combate. 
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Faltas Técnicas
A secção seguinte detalha e categoriza a diversidade de ‘atos 
proibidos’/faltas/restrições, juntamente com as suas respetivas e 
subsequentes penalizações/castigos. É fundamental observar as 
orientações correspondentes. 

Os castigos serão atribuídos em quatro etapas

1. Castigo

2. Castigo: Vantagem para o oponente

3. Castigo: 2 (dois) pontos para o oponente

4. Castigo: desqualificação

Assim que uma falta é observada, o árbitro anunciará “FOUL” e 
mostrará o gesto de punho cerrado apontando para cima (o punho 
deverá ser levantado um pouco acima da altura do ombro). 

* Para as quartas e quintas faltas dos atletas U16 (categoria Sub16), o 
AC atribuirá 2 (dois) pontos ao oponente e um castigo ao infrator por 
cada penalidade. O AC desqualificará o atleta infrator na sexta falta.

** Quando é atribuído o terceiro castigo a ambos os atletas por passividade, o árbitro 
deverá reiniciar o combate com os atletas na posição de pé.



Puníveis com um castigo.

As seguintes ações contam como atos proibidos leves:

11.2.1 Passividade/ Passar tempo (“stalling”)

11.2 Faltas Leves

42

Se um atleta não conseguir ver 
o gesto, o árbitro irá tocar-lhe

Quando o árbitro repara que um ou ambos os atletas não querem executar 
qualquer progressão posicional no combate, enquanto ainda estão de pé 
por 10 (dez) segundos, o árbitro interromperá o combate e atribuirá um 
castigo a um ou ambos os atletas, seguindo-se o comando verbal “FIGHT”.

No caso de passividade no solo, o 
árbitro apontará para o atleta,  
anuncia “FIGHT” e inicia a contagem 
de 10 (dez) segundos. Se, no final 
dos 10 (dez) segundos o atleta não 
se moveu, o árbitro indicará o gesto 
de castigo.  
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11.2.1.1  Passividade/Passar tempo (falta de combatividade) é definida 
como uma situação em que um atleta claramente não quer executar 
qualquer progressão posicional num combate, e também quando um 
atleta apenas tenta impedir o seu adversário de concretizar a referida 
progressão.
Os atletas defensivos não serão necessariamente acusados de 
passividade. Isto inclui a defesa de  ataques de controlo transversal 
(lateral), pendendicular (norte-sul), controlo pelas costas e as 
posições de montada.    

11.2.2  Deixar a área de combate ou empurrar o oponente para fora 
dessa área, sem um ataque técnico. 

11.2.3  Quando um atleta anda em redor da área de combate e não se 
envolve no combate com o seu oponente.

11.2.4  Quando ambos o atletas puxam a guarda em simultâneo, o AC 
iniciará uma contagem de 20 (vinte) segundos. Caso nenhum dos 
atletas tenha conseguido uma posição superior ou uma posição de 
submissão, e nenhum dos dois atletas procura conseguir uma posição 
pontuável após a contagem de 20 (vinte) segundos, o AC parará o 
combate, direcionará os atletas para a posição de pé e dará um castigo 
a ambos os competidores. Nesta situação, o AC irá reiniciar o combate 
com os atletas na posição de pé.

11.2.5  Quando um atleta quebra a pega do oponente ao puxar para a 
guarda e não procura o envolvimento no combate no solo.

11.2.6 Quando ambos os atletas demonstram, simultaneamente, falta 
de combatividade (passar tempo) em qualquer posição num combate. 

11.2.7 Para escapar à luta no solo, levantar-se e não regressar 
imediatamente ao combate. 

11.2.8 Passividade não será atribuída quando um atleta está numa 
posição de controlo pelas costas ou posição de montada, caso todos 
os aspetos técnicos da posição sejam respeitados.

11.2.9  Quando um atleta agarra no interior do casaco ou das calças do 
oponente, quando ele coloca o pé no interior do Gi deste ou quando um 
atleta passa a mão pelo interior do Gi do oponente para agarrar a parte 
externa do Gi.

  * Quando a situação ocorre 
d u r a n t e  u m a  p o s i ç ã o  d e 
submissão, efetuada pelo atleta 
que está a atacar, o árbitro parará 
o combate, atribuirá um castigo ao 
atleta que está a agarrar o interior 
do Gi do oponente e reinicia o 
combate na posição de pé.

11.2.10  Colocar a mão ou o pé na 
face do oponente.

11.2.10  Colocar a mão ou o pé na face do oponente.

11.2.11  Ir para o solo sem uma pega.

11.2.12  Uso do cinto para quaisquer técnicas , quando o cinto NÃO está 
atado.

11.2.13  Atrasar o início do combate por não estar pronto quando se 
apresenta no tatami ou demora muito tempo para ajustar o Gi e o cinto. 
(Equipamento não regulamentar, utilização de itens proibidos, 
remoção do cinto, abrir o Gi, remoção do hijab, quando um atleta leva 
mais de 20 (vinte) segundos para atar o seu cinto ou calças durante 
uma paragem do combate)
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11.2.14  Para o Jiu-Jitsu No-Gi, quando um atleta agarra o seu uniforme 
ou o do seu oponente de qualquer forma.

11.2.15  Nas categorias Sub16/U16, é proibido a um atleta saltar para 
guarda fechada, ou tentar outra posição de submissão voadora, 
enquanto o seu oponente está na posição de pé. Quando esse 
movimento ocorre, o árbitro interromperá o combate e reiniciará com 
ambos os atletas na posição de pé, no centro do tatami. 

11.2.16   Colocar o pé deliberadamente dentro do cinto.

11.2.17   Colocar o pé deliberadamente dentro do colarinho.

11.2.18  Colocar o pé deliberadamente dentro da gola, sem pega do 
mesmo lado.

11.2.19  Falar, fazer comentários verbais ou gestos com 
alguém (sem razões médicas/ de segurança / do 
uniforme).

11.2.20  Desobedecer às ordens do árbitro. 

11.2.21  Se o atleta abandona a área de combate 
deliberadamente para impedir o seu oponente de 
completar uma projeção ou uma raspagem, o AC irá
             atribuir ao oponente 2 (dois) pontos, e um castigo
                ao atleta que fugiu ao combate.

         11.2.22  Abandonar a área de competição após o
o final do combate e antes do anúncio do vencedor.  

11.2.23  As situações descritas a seguir são consideradas inapropriadas 
durante o combate e antes do anúncio do vencedor, MAS não são 
consideradas para efeito de castigos disciplinares, a referir: gestos de 
superioridade, danças e atitudes que são antidesportivas, mas não são 
suficientemente graves para justificar uma desqualificação.   
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11.3 Faltas Graves

As seguintes ações  contam como

Quando um

Puníveis com ‘desqualificação’ imediata. 
Os atletas que forem identificados pelo árbitro como tendo 
cometido uma falta grave, serão automaticamente 
desqualificados, sem qualquer discussão. 

11.3.1  Executar quaisquer ações com a intenção 
manifesta de agredir/magoar o oponente. 

11.3.2  Sair da área de competição deliberadamente, 
quando está em perigo de submissão. 

11.3.3  Executar qualquer luxação que ataque a coluna
vertebral, sem um estrangulamento (puxar de uma
posição inferior não é considerado um ataque/luxação ao
pescoço). 

11.3.4  Atirar o oponente contra o tatami, quando ele está 
numa posição de guarda ou no controlo pelas costas. 

11.3.5  Quando o árbitro se dá conta de que um atleta não 
veste roupa interior regulamentar por baixo do seu 
uniforme.   

11.3.6  Executar luxações aos dedos das mãos e dos pés.

11.3.7  Executar luxações à perna com ações de torção, tais 
como as luxações ao calcanhar, que torçam gravemente o 
tornozelo e o joelho.  

11.3.8  Ataques laterais fortes afetando o joelho (cruzando a 
perna do exterior - fora para dentro - pode impedir a fuga, 
mas ao mesmo tempo  aumenta a probabilidade de lesão).

      11.3.9  Movimentos que deliberadamente projetem ou
    forcem a cabeça e o pescoço do oponente contra o

 solo/chão.

 11.3.10  Empurrar os dedos contra os olhos do
 oponente. 

11.3.11  Quando um atleta estrangula o seu oponente
diretamente com as mãos (sem utilizar o Gi e com

uma ou ambas as mãos em torno do pescoço do
oponente, ou exerce pressão na traqueia do oponente

com o polegar) ou bloqueia a passagem de ar do nariz ou 
boca do oponente usando as suas mãos. 

11.3.12  Quando um atleta tenta deliberadamente obter a 
desqualificação do seu oponente, por meio de uma 
reação que o coloque numa posição irregular.

11.3.13  Utilizar quaisquer substâncias escorregadias ou 
cremes (medicação), que possam afetar a performance 
(desempenho) do oponente. 

11.3.14  Quando um atleta não é capaz de trocar o Gi por 
um outro Gi regulamentar, dentro de um período de 
tempo estipulado pelo árbitro.

‘Faltas Técnicas Graves’:
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11.3.15  Quando um atleta que está a defender-se de uma submissão 
comete uma infração que obriga o AC a parar o combate.

11.3.16  Quando um atleta que está a defender-se de uma projeção a uma perna, enquanto o atleta atacante tem a cabeça fora do enquadramento do 
corpo do seu oponente e, intencionalmente, projeta o atacante para o chão, agarrando-o pelo cinto para o fazer bater com a cabeça no solo ( .   “spiking” )

11.3.17  Quando um atleta executa uma técnica proibida para a sua categoria, conforme indicado na tabela da página 47.  
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Tabela de Técnicas Permitidas/Proibidas

U12 U16 U18/U21/Séniores TÉCNICAS

Submissão por estiramento da virilha )(“banana split”

Estrangulamento que force a coluna cervical

Luxação de pé direita/reta )(“foot lock”

Estrangulamento com as mangas do Gi )(“Ezequiel choke”

Estrangulamento guilhotina frontal

Omoplata

Triângulo (sankaku jime / puxar a cabeça) 

Triângulo utilizando os braços

Estrangulamento dentro da guarda fechada, com as pernas a comprimirem os rins e costelas

Luxação do pulso ( mão de vaca  / ) “ ” “wrist lock”  

Projeção agarrando uma perna ( single leg ), enquanto o atleta atacante tem a cabeça fora do corpo do seu oponente“ ”  ***

*** O ÁRBITRO INTERROMPERÁ A AÇÃO, SEPARARÁ OS ATLETAS E REINICIARÁ O COMBATE SEM ATRIBUIR QUALQUER CASTIGO.

Luxação de bíceps ( )“biceps slicer”

Luxação de gémeos ( )“calf slicer”

Luxação de joelho reta ( ) “knee bar”

Luxação/ Mata leão  ao pé ( )“ ” “toe hold”

Bate estaca ( s )“ lam”

Luxação da coluna cervical ( s )“ pinal lock”

Luxação ao calcanhar ( )“heel lock”

Luxações com torção dos joelhos 

Luxação reta ao pé virando para o interior  ( )“knee reaping”

Kanibasami (projeção em tesoura)

Luxação ao pé reta com rotação na direção do pé que não está sob ataque

Luxação ao pé ( ) com viragem para o exterior“toe hold”

Dobrar aos dedos para trás

Agarrar o cinto do oponente e projetá-lo ao solo sobre a sua cabeça, quando se defende de uma situação 
de single leg  enquanto a cabeça do seu oponente está fora do seu corpo.“ ” (projeção de uma perna),

Técnica de projeção “SUPLEX”, derrube direcionando a cabeça ou pescoço do oponente no solo.
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1 2

3 4
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8 1411 17

9 1512 17.1

10 13
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16.2

16.1

18

19
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22

25.1

2321

24 25.2
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• 

 

•  

• 

• 
ATAQUES LATERAIS  AO JOELHO (’KNEE REAPING’)

Falta Grave

Falta Leve

Os ataques laterais ao joelho (’knee reaping’) caracterizam-se pela 
colocação da coxa de um atleta por trás da perna do oponente, ao 
mesmo tempo que passa os gémeos sobre os quadríceps do 
adversário, acima do joelho em posição frontal, aplicando pressão do 
exterior para o interior.

  Para que um pé seja considerado preso ou imobilizado, não é 
necessário que um dos atletas segure o pé do seu oponente. Neste 
sentido, quando um atleta está na posição de pé e coloca o seu peso no 
pé da mesma perna que tem o joelho numa posição potencialmente 
perigosa, o pé será considerado preso ou imobilizado.

São puníveis com ‘desqualificação’ imediata, todos os ataques laterais 
que afetem o joelho (cruzando a perna de fora para dentro dos 
quadríceps superiores do oponente, em situação de luxação ou com 
forte pressão). 

    Quando o atleta executa o movimento anteriormente descrito, com o 
pé do atleta infrator a cruzar a linha mediana vertical do corpo do seu 
oponente.

  Quando uma posição de submissão está a ser executada, será 
atribuída uma Falta Grave ao atleta que cruzar o pé nas seguintes 
situações:

    Quando um atleta movimente o seu pé pela linha mediana vertical do 
corpo do seu oponente, neste caso, o AC interromperá o combate, 
atribuirá um castigo ao atleta infrator e, se possível, restabelece os 
atletas na posição e reinicia o combate. 



SEM CASTIGO

CRUZAR O PÉ DEBAIXO DO JOELHO

PÉ LIVRE 54
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SECÇÃO 12
DECISÃO DO COMBATE
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DECISÃO DO COMBATE

SECÇÃO 12

12.1   Submissão:
Um competidor pode vencer o combate antes do fim do tempo 
regulamentar, se aplicar uma luxação ou estrangulamento que façam 
o oponente bater ou o AC ter de interromper o combate. Isso é 
designado de SUBMISSÃO.

12.2  Após o fim do tempo de combate, o competidor com o maior 
número de pontos no final do encontro, será declarado vencedor. 

12.3  Caso os competidores tenham o mesmo número de pontos no 
final do combate, o competidor que obteve o maior número de 
vantagens, ganha o combate.

12.4  Se a pontuação é igual tanto no total de pontos como no número 
de vantagens, o menor número de castigos decidirá o vencedor.

12.5  Se a pontuação é igual, tanto no total de pontos, no número de 
vantagens e castigos, haverá lugar a uma decisão do árbitro (caso seja 
apenas um) ou de todos os árbitros (no caso de serem três árbitros).
Para decidir qual o atleta vencedor, o árbitro terá que ponderar qual o 
competidor mais ofensivo durante o combate e qual o competidor que 
mais se aproximou de uma posição pontuável ou de submissão.   

12.6  No caso de ambos os atletas sofrerem lesões acidentais num 
combate de semifinal ou final, onde a pontuação está empatada no 
momento do acidente e nenhum atleta é capaz de continuar na 
competição, o resultado será determinado por escolha aleatória. 

12.7   Golden score: tal como se descreve no ponto 5.11.
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SECÇÃO 13
FALTA DE COMPARÊNCIA E DESISTÊNCIA
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FALTA DE COMPARÊNCIA E DESISTÊNCIA 

SECÇÃO 13

13.1  A decisão ‘vitória por falta de comparência’ deve ser anunciada 
pelo AC a um competidor cujo oponente não compareça para o 
combate depois de ter sido chamado 3 (três) vezes durante, pelo 
menos, 3 (três) minutos.

13.2  A decisão ‘vitória por desistência’ deve ser anunciada pelo AC  a 
um competidor cujo oponente desiste da competição durante o 
combate.
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SECÇÃO 14
LESÃO, DOENÇA E ACIDENTES
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LESÃO, DOENÇA E ACIDENTES

SECÇÃO 14

14.1   Em qualquer situação que um combate é parado por causa de 
lesão em um ou ambos os competidores, o árbitro central pode 
permitir um tempo máximo de 2 (dois) minutos para o(s) 
competidor(es) lesionado(s) recuperar(em). O repouso total por 
competidor em cada combate é de 2 (dois) minutos.

14.2  O tempo de recuperação começa a contar ao comando do AC.

14.3  Se um dos atletas está incapaz de continuar o combate, o AC 
tomará uma decisão após considerar as seguintes circunstâncias: 

14.3.1  Quando a causa da lesão é atribuída ao competidor lesionado, ele 
deverá perder o combate.

14.3.2  Quando é impossível atribuir a causa da lesão a qualquer um dos 
competidores, o competidor lesionado deverá perder o combate.

14.3.3  Quando a lesão é provocada por uma ação proibida do 
competidor não lesionado, ele deverá ser desqualificado e perderá o 
combate.  

14.4  Quando um competidor adoece durante o combate e não lhe é 
possível continuar, ele perderá o combate.

14.5  O médico oficial decidirá se o competidor lesionado pode 
continuar ou não.  

14.6    Se um competidor perder a consciência ou desmaiar, o combate 
deve ser interrompido e o atleta não será autorizado a competir 
durante o resto do dia.

14.7  Quando um dos atletas alegar estar a sofrer de cãibras 
musculares, o oponente deverá ser declarado vencedor do combate. 

14.8  Quando um atleta vomitar ou perder o controlo das funções 
fisiológicas, com micção ou evacuação involuntária, durante o 
combate ou antes do AC anunciar o resultado, ele deverá perder o 
encontro. 
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SECÇÃO 15
HIGIENE
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HIGIENE

SECÇÃO 15

15.1   As unhas deverão estar curtas e aparadas.

15.2  Cabelos longos terão de estar amarrados/presos. 

15.3  Se a pele de um competidor apresentar alguma lesão, ferida ou 
doença, o médico deve ser informado, e será ele a proferir a decisão 
final sobre a possibilidade de participação ou não do atleta na 
competição. 

15.4  Fora das áreas de combate, os atletas têm de utilizar calçado 
apropriado. 

15.5  O Gi tem de estar limpo e seco, não apresentando qualquer odor. 

*O AC pode interromper o combate em qualquer altura, e solicitar aos atletas que 
cumpram estes requisitos. 
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SECÇÃO 16
UNIFORMES / REQUISITOS ADICIONAIS
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• 

UNIFORMES / REQUISITOS ADICIONAIS

SECÇÃO 16

16.1  Cada atleta terá a oportunidade de se pesar na balança oficial, até 
ao final do tempo de pesagem previsto para cada evento. 

16.2  Os atletas estão autorizados a pesar sem joelheiras ou 
cotoveleiras, mas devem (caso as pretendam utilizar) usá-las no 
momento da inspeção do Gi. 

16.3  Os emblemas só podem ser colocados em zonas autorizadas do 
Gi, conforme ilustrado nas figuras anexas. Terão de ser de tecido de 
algodão e devidamente costurados/cosidos. Todos os emblemas 
descosidos ou cosidos em zonas não autorizadas do Gi serão 
removidos pelos inspetores do Gi.

16.4  É permitida a etiqueta da marca do Gi na parte frontal inferior das 
calças (de acordo com a ilustração). A etiqueta terá de ser feita de um 
tecido fino (não bordado) e ter, no máximo, 36 cm2.

16.5  É proibido o uso de qualquer tipo de calçado, capacete, alfinetes 
de cabelo, joias, coquilhas (protetores genitais), ou qualquer outro 
protetor composto de material duro que possa causar danos a um 
oponente ou ao próprio atleta. 

16.6  É também proibido o uso de proteções de articulações (joelheiras, 
cotoveleiras. etc.) que aumentem o volume corporal, a ponto de tornar 
mais difícil agarrar o Gi, por parte do oponente.

16.7  O atleta (categorias masculina e feminina) que não utilize roupa 
interior, será desqualificado do combate.

16.8  Nas categorias masculinas, é opcional a utilização de uma 
camisola/rash guard, justa ou elástica, sob o Gi. Não são permitidas ‘T-
Shirts’ sintéticas (poliester) ou feitas de algodão.

16.9  Os tamanhos mínimos do Gi de Jiu-Jitsu estão apresentados na 
ilustração da página 67.

16.10  Nas categorias femininas, é permitido o uso do ‘hijab’ (lenço de 
cabeça). Deve ser bem amarrado e feito com tecido elástico, sem 
qualquer material rígido. É obrigatório que o ‘hijab’ seja de cor branca 
ou preta. 

16.11  Requisitos dos uniformes para as competições NO GI:

  ‘Rash Guards’: homens e mulheres deverão utilizar uma camisola 
justa à pele que cubra o tronco até à linha da cintura dos calções. Esta 
camisola deverá ser, maioritariamente, de cor vermelha ou de cor azul. 
Os competidores deverão comparecer na competição com as 
camisolas de ambas as cores. 

   Calções (’shorts’): os calções/bermudas devem chegar, no mínimo, a 
meio da coxa (não excedendo 15 (quinze) cm do joelho) e não poderão 
ultrapassar o joelho. Os calções/bermudas poderão ter bolsos, mas 
deverão estar fechados/cosidos e sem botões, cordões ajustáveis 
visíveis e fechos plásticos ou metálicos. São permitidas calças de 
compressão por baixo dos calções que se ajustem à pele. Todos os 
calções e malhas deverão ser, preferencialmente, de cor preta. 

• 
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Marca

FRENTE TRÁS

Emblema da 
Federação Nacional

Espaço de 25cm x 15 cm
Patrocinador ou nome do competidor

Emblema da JJIF / Evento
(Emblemas oficiais com nomes, vendidos pela JJIF)

Espaço de 25cm x 5 cm
Patrocinador ou Bandeira Nacional

Espaço de 10cm x 5 cm
Patrocinador

GENERALIDADES

• A ‘área do patrocinador’ não deve ser utilizada para declarações religiosas ou políticas.

• O ‘patrocinador’ deve adequar-se à ética do Budo e do Desporto (sem discriminação, sem 
álcool, sem tabaco,...).

• O ‘patrocinador pessoal’ não pode estar em competição com os patrocinadores oficiais JJIF.

• Apenas os fornecedores oficiais de equipamento da JJIF estão autorizados a permanecer nas 
áreas de patrocínio (em adição às áreas das marcas).

• Apenas o nome do Competidor poderá ser colocado na parte posterior do cinto.

• NÃO é permitida qualquer publicidade nos ‘Jogos Mundiais IWGA’ e ‘Sport Accord World 
Combat Games’. 

• Apenas a marca do equipamento será permitida na posição designada para ‘Marcas’.
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FRENTE LADO

NO-GI
Regulamentação do Uniforme

• A ’Rash Guard’ deverá ser, maioritariamente, de cor 
vermelha ou de cor azul, sem nunca misturar as 
duas cores.

• O dorsal da ‘rash guard’ deverá ser reservado para a 
nacionalidade.

• Os calções/bermudas (’shorts’) deverão ser de cor 
preta, ou da mesma cor da ‘rash guard’. Não 
deverão ter bolsos, botões ou fechos. Não poderão 
ultrapassar os joelhos e deverão cobrir mais de 
metade das coxas.

• Não é autorizado o uso de calções de compressão.
•

• É autorizada a utilização de calças de tecido 
elástico por baixo dos calções/bermudas, para as 
categorias feminina e masculina. Deverão ser de 
cor preta. 
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FRENTE LADO

7cm (2.75in) ou mais
Máximo de 1.3cm (0.5in) em espessura 
e 5cm (2in) de largura

Largura do cinto entre 4 e 5cm (1.5 a 2in)

Ponta do cinto entre 20 e 30cm (8 a 12in)

Menos de 5cm (2in) 
a partir do pulso

Mais comprido do que 
os músculos glúteos

7cm (2,75in) ou mais

Menos de 5cm (2in) a partir 
da face externa do tornozelo 
(maléolo tibial)
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SECÇÃO 17
COMPETIÇÕES COM CATEGORIAS DE CINTOS OU NÍVEIS
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17.2.1. Adultos, Masters e Sub18 (U18)

  
• Tenham obtido um primeiro lugar numa Taça do Mundo
• Tenham sido três vezes medalhados em Taças Continentais
• Tenham sido três vezes medalhados em eventos internacionais

17.1 Categorias de Cinto

17.2 Categorias de Nível (apenas para NO GI)

COMPETIÇÕES COM CATEGORIAS DE CINTOS OU NÍVEIS

SECÇÃO 17

Nas competições com categorias de cintos ou níveis, o organizador, 
seguindo as orientações gerais da JJIF, deverá respeitar a 
regulamentação contida nesta página e na tabela da página 70.
As normas inframencionadas não serão aplicadas nos eventos ‘Elite 
World Ranking’. 

17.1.1  É ilegal para os cintos brancos, principiantes e todos os Sub16 
(U16), saltar para a guarda fechada ou tentar qualquer submissão 
‘voadora’ numa posição de pé. Se um atleta tenta executar tais 
movimentos, o AC irá interromper o combate, atribuir um castigo ao 
atleta infrator e reiniciará o combate com os atletas na posição de pé 
no centro do tatami.
 
17.1.2  Na categoria Sub16 (U16), não é permitido aos atletas colocar a 
cabeça fora do corpo do oponente quando executam (ou tentam) uma 
projeção a uma perna (’single leg’). Caso um atleta tente executar essa 
técnica, o AC irá interromper o combate e reinicia-lo-á no centro do 
tapete, com os atletas na posição de pé. Não serão atribuídos 
quaisquer castigos. 

17.1.3  Se for demonstrado que um atleta é cinto negro em Judo, ou tem 
participado em Luta Livre ou Greco-romana ou se já lutou em MMA, 
como profissional ou amador, não lhe será permitido competir em 
qualquer torneio nas categorias de cinto branco ou principiantes.

17.2.1.1  NOVATO: 6 meses de experiência total de luta (’grappling’).

17.2.1.2 PRINCIPIANTE: 6 meses a 2 anos de experiência total de 
luta (’grappling’). 

17.2.1.3 INTERMÉDIO: 2 a 5 anos de experiência total de luta 
(’grappling’). Os cintos azuis de BJJ são ‘intermédios’.

17.2.1.4 ESPECIALISTA: 5 anos de experiência total de luta 
(’grappling’). Os cintos roxo, castanho e negro de BJJ são 
‘especialistas’. 

17.2.2. Crianças e Jovens Sub16 (U16)

17.2.2.1  NOVATO: até 6 meses de experiência total de luta 
(’grappling’). As submissões não são permitidas aos Sub-12 (U12).

17.2.2.2 PRINCIPIANTE: 6 meses a 1 ano de experiência total de 
luta (’grappling’). 

17.2.2.3 INTERMÉDIO: 1 a 2 anos de experiência total de luta 
(’grappling’). 

17.2.2.4 AVANÇADO: 2 a 3 anos de experiência total de luta 
(’grappling’). 

17.3 A JJIF impõe participação na graduação acima (nível ou cinto) 

• Tenham obtido dois primeiros lugares em eventos internacionais

a todos os atletas que:
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Tabela de Técnicas Permitidas/Proibidas

De acordo com a idade, cinto e nível de progressão

IDADE

NÍVEL

CINTO U12 U16

Novato

 brancos e todos 
 Todos os cintos  

 os cintos (U18)

Cintos azul e Roxo 
(+U18)

Cintos castanho 
e negro (+U18)

Novato adultos
Todas as crianças

Principiantes Intermédio Especialista

TÉCNICAS

Submissão por estiramento da virilha )(“banana split”

Estrangulamento que force a coluna cervical

Luxação de pé direita/reta )(“foot lock”

Estrangulamento com as mangas do Gi )(“Ezequiel choke”

Estrangulamento guilhotina frontal

Omoplata

Triângulo (sankaku jime / puxar a cabeça) 

Triângulo utilizando os braços

Estrangulamento dentro da guarda fechada, com as pernas a comprimirem rins/costelas

Luxação do pulso ( mão de vaca  / ) “ ” “wrist lock”  

Projeção agarrando uma perna ( single leg ), enquanto o atleta atacante “ ”

Luxação de bíceps ( )“biceps slicer”

Luxação de gémeos ( )“calf slicer”

Luxação de joelho reta ( ) “knee bar”

Luxação/ Mata leão  ao pé ( )“ ” “toe hold”

Bate estaca ( s )“ lam”

Luxação da coluna cervical ( s )“ pinal lock”

Luxação ao calcanhar ( )“heel lock”

Luxações com torção dos joelhos 

Luxação reta ao pé virando para o interior  ( )“knee reaping”

Kanibasami (projeção em tesoura)

Luxação ao pé reta com rotação na direção do pé que não está sob ataque

Luxação ao pé ( ) com viragem para o exterior“toe hold”

Dobrar aos dedos para trás

Agarrar o cinto do oponente e projetá-lo ao solo sobre a sua cabeça, quando se 
defende de uma situação de single leg  enquanto a “ ” (projeção de uma perna),
cabeça do seu oponente está fora do enquadramento do seu corpo.

Técnica de projeção “SUPLEX”, derrube direcionando a cabeça ou pescoço do 
oponente no solo.

tem a cabeça fora do corpo do seu oponente
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SECÇÃO 18
IDADE, CATEGORIAS DE PESO E TEMPO DE COMBATE
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18.1 Escalões Etários e Tempo de Combate

Os seguintes escalões etários e tempos de combate são reconhecidos 
pela JJIF:
 

IDADE, CATEGORIAS DE PESO E TEMPO DE COMBATE

SECÇÃO 18

Para efeitos de aferição do escalão etário dos competidores, contará a 
idade atingida pelo atleta no presente ano civil, i.e., entre 1 de janeiro e 31 
de dezembro.
Um competidor apenas pode participar numa categoria etária no 
mesmo torneio. Mesmo que as categorias em competição ocorram em 
dias distintos, mas dentro do mesmo evento, o atleta não pode competir 
em mais do que uma categoria etária.
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18.2 Categorias de Peso para Competições Individuais

As seguintes categorias de peso serão utilizadas nos Campeonatos do 
Mundo e restantes competições realizadas sobre os auspícios da JJIF, 
para as disciplinas individuais.

MASCULINO FEMININO

Um atleta não pode ser registado em mais 
do que uma categoria de peso, i.e., a 
categoria que ele/ela pertencem e outra 
imediatamente superior. 
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18.3 Categorias de peso para eventos infantis

MASCULINO FEMININO

Para as categorias infantis (Sub14/U14, Sub12/U12 e Sub10/U10), a JJIF 
recomenda às Federações Nacionais, a utilização das categorias 
inframencionadas. As recomendações para eventos infantis estão 
referenciados no documento regulador para a juventude.

Tradução portuguesa (PT) 

ANTÓNIO JOSÉ CUNHA MATIAS
8 | ABR |2021
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