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LIGA NACIONAL DE JUDÔ — BRASIL  

REGULAMENTO ESPORTIVO  

1.  FINALIDADE: 

A finalidade deste regulamento é estabelecer normas técnicas e orientar atletas, técnicos, árbitros, 
dirigentes e  todas as pessoas envolvidas com as competições  da Liga Nacional de Judô - Brasil.  

O convite oficial do evento prevalecerá sobre este regulamento. 

2.  DA ORGANIZAÇÃO 

A Liga Estadual que pleitear a realização de um evento da Liga Nacional de Judô – Brasil deve se 

comprometer com todo aparato estrutural para a realização do mesmo de acordo com o caderno de 

Intenções (ver site LNJ no menu competições).  

Por se tratar de um grande volume de atletas o Campeonato Brasileiro de Ligas etapa final deve ser tratado 

com maiores cuidados por toda organização do evento.   

Para que o Campeonato ocorra com a tranquilidade necessária para todos os participantes serão exigidos 

da Liga Estadual organizadora os seguintes requisitos:  

A) Mínimo de 6 (seis) áreas de competição.  

B) Ginásio com capacidade para oitocentas pessoas na arquibancada e estas 6 (seis) áreas. O ginásio 

deverá conter ainda salas para equipe técnica, pesagem e diretoria financeira. 

C) Pessoal para a realização do evento:  

1. Diretor de Competição – será responsável pela organização do evento e convocação de todo o pessoal 

para trabalhar no evento (premiação, mesários, sumulistas e árbitros).  

2. Ouvidor – responsável por receber as reclamações das ligas participantes e direcioná-las ao responsável 

por aquele departamento durante os dias do evento  

3. O mínimo de 10 (dez) árbitros da liga organizadora – disponíveis durante todo o período do evento.  

4. O mínimo de seis sumulistas oriundos da liga organizadora – responsáveis pela condução das chaves do 

torneio, disponíveis durante todo o período do evento.  

5. O mínimo de seis operadores de placar da liga organizadora - disponíveis durante todo o período do 
evento. 

3. NORMAS DE CONDUTA: 

A)  DA INSCRIÇÃO: 
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A1)As ligas deverão fazer as suas inscrições através do sistema Sysmach, de acordo com o convite oficial 

do evento. É de inteira responsabilidade de cada liga estadual as inscrições na competição. De acordo com 

decisão da AGO, em hipótese alguma será aceita inscrição após a data estipulada na circular. A não 

realização da inscrição em tempo hábil, implicará a não participação do atleta. O cadastro do atleta e 

inclusão do mesmo na competição é de total responsabilidade da liga estadual.  

A2) As competições serão realizadas entre Ligas, não podendo haver competições de Ligas contra Clubes. 

A LNJ poderá realizar o campeonato Brasileiro de Clubes de Judô com regulamento formatado previamente.  

A3) Os atletas inscritos nas competições deverão ter sua situação regularizada na sua Liga Estadual pelo 

menos 30 (trinta) dias antes da data dos eventos de que participarão, não podendo ter registros por ligas 

diferentes no mesmo ano.   

A4) Na no Campeonato Brasileiro das Liga de Judô, cada estado poderá inscrever no máximo 3 (três) 

atletas por categoria, nas classes a partir do Sub 13, excetuando o estado da liga organizadora, que poderá 

realizar inscrições ilimitadas. Nas classes inferiores (Sub-7, Sub-9 e Sub-11) o número de inscrições será 

ilimitado. Será livre o número de inscrições nos demais eventos da LNJ, exceto em casos específicos 

determinados em circular.  

A5) O atleta somente poderá participar da competição na categoria de peso a que for inscrito. O atleta 

poderá optar pela mudança de categoria, mediante o pagamento de nova taxa de inscrição, antes do início 

da competição, de acordo com decisão da AGO. 

A6) Será facultado aos atletas a partir de 15 anos no masculino e 14 anos no feminino, competirem nas 

classes superiores até a classe Sênior, desde que tenham autorização dos pais ou responsável. Aos atletas 

da classe Veteranos em diante será facultado competir nas classes inferiores até a Classe Sênior, exceto 

quando o regulamento específico assim determinar para ambos os casos. No caso de participação em mais 

de uma classe, deverá ser efetuado o pagamento da taxa referente a cada classe. Em todos os casos 

acima o atleta poderá disputar no máximo em duas classes.  

A7) Os resultados obtidos nos Campeonatos Brasileiros Regionais não serão classificatórios para a Etapa 

Nacional, entretanto por recomendação da AGO é obrigatório a participação de pelo menos um atleta nas 

etapas regionais para que a Liga Estadual possa participar no Campeonato Brasileiro.  

B)  DA PESAGEM: 

B1) A pesagem, para atletas da classe Sub-13 em diante, será realizada no local da competição em horário 

determinado no circular convite, no dia anterior a competição. O atleta que fizer a conferência de peso nesta 

oportunidade estará oficialmente inscrito. 

B2) Antes da pesagem haverá uma balança livre para conferência de atletas interessados. Na pesagem 

oficial será permitido ao atleta subir na balança uma única vez. 

B3) No momento da pesagem o atleta deverá estar portando documento oficial da Liga Estadual com foto 

ou Carteira de identidade. Sem a apresentação deste documento, o atleta não poderá disputar a 

competição.  
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B4) No recinto da pesagem só poderão permanecer:  

— Responsáveis pela pesagem e diretores da L.N.J.;  

— Atletas convocados pela organização para pesagem;  

— Responsáveis Técnicos das Ligas, previamente credenciados na Ficha de Inscrição;  

B5) Caberá a Liga Estadual a responsabilidade de informar a organização do evento qualquer imprevisto 

quanto ao horário de pesagem.   

C) DO CONGRESSO TÉCNICO: 

Será realizado pelo Diretor Esportivo da Liga Nacional de Judô e pelo Diretor da Competição, no dia anterior 

ao evento.  

D) DA COMPETIÇÃO: 

As competições serão realizadas pela Comissão Esportiva da Liga estadual organizadora, que nomeará um 

Diretor de Competição para aquele evento. A supervisão do evento estará a cargo do Diretor Esportivo da 

Liga Nacional de Judô com a participação de assessores por ele nomeados.  

D1) Toda a organização da competição, ou seja: local, horário e material necessário, serão de 

responsabilidade da Liga Estadual organizadora.  

Cada Liga filiada participante do evento deverá apresentar um árbitro e um membro para compor a Equipe 

de Apoio. Estes membros deverão ter conhecimento técnico como árbitro de mesa. Os indicados deverão 

se apresentar ao Diretor da Competição com uma hora de antecedência do horário previsto para o início da 

competição. Em hipótese alguma os indicados poderão estar participando do evento na qualidade de atleta, 
exceto se não houver competidor em sua chave. 

D2) Ao ser convocado para a competição, o atleta deverá se apresentar a mesa de controle documentado.  

D3) Não será permitida a presença de técnicos e dirigentes, ou atletas que não estejam competindo, dentro 
da quadra de competição. 

Aos credenciados será fornecido um crachá que ficará sob sua responsabilidade não sendo aceita a falta do 

mesmo para adentrar a área de competição.   

A violação desse artigo por parte de técnicos e dirigentes implicará advertência à Liga e em caso de 

reincidência a mesma estará sujeita a perda de pontos na competição e também será denunciada ao 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva.  

D4) As competições serão realizadas em locais e horários previamente comunicados pela Liga Nacional de 

Judô e terão a seguinte seqüência:  

• Desfile inicial, sempre que possível;   

• Cerimonial de abertura;   
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• Hino Nacional;   

• Introdução no recinto do retrato de Jigoro Kano que será colocado em local de destaque;   

• Disputas e Premiação;   

• Encerramento.   

D5) As competições da L.N.J. serão realizadas nos seguintes moldes, prevalecendo o convite oficial do 
evento:  

• Individual por peso;   

• Por equipes;   

• Absoluto (apenas a classe Sênior masculino e Feminino).   

• Por Kata;   

D8) Nas classes até o Sub-11, haverá um limite mínimo de duas lutas por atleta. Não haverá repescagem, 

classificação, nem pódio. Todos receberão medalhas especiais e iguais. 

D9) Em cada classe, o tempo de luta será, tanto no masculino como no feminino, o que se segue:  

• Sub 07 -  (05 e 06 anos) 01 minuto;   

• Sub 09 -  (07 e 08 anos) 01 minuto;   

• Sub 11 -  (09 e 10 anos) 02 minutos;   

• Sub 13 -  (11 e 12 anos) 03 minutos;   

• Sub 15 - (13 e 14 anos) 03 minutos   

• Sub 18 - (15, 16 e 17 anos) 04 minutos;   

• Sub 21 - (18, 19 e 20 anos) 04 minutos;   

• Sênior - (21 a 29 anos) 04 minutos;  

• Veteranos (30 ou mais) 03 minutos  

D10) Qualquer competidor a partir da classe Sub-13 terá direito a descanso por um período de 03 (três) 

minutos, entre um combate e outro. 

D11) Sistema de disputa:   

Para as classes, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior, Veteranos e Absoluto o sistema de apuração dos 

classificados em primeiro, segundo e terceiros lugares, será o seguinte:  

— Para as disputas com até quatro atletas o campeão de cada categoria de peso será apurado por rodízio 

simples. 

— Para as disputas a partir de cinco atletas, o campeão de cada categoria de peso será apurado por 

eliminatória simples. 
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Os competidores serão, todavia, posicionados em dois ramos denominados "A" e "B", de tal forma que os 

representantes de uma mesma Liga, desde que possível, estejam distribuídos em igual número nos dois 

ramos e não se encontrem na primeira rodada. O vencedor da luta final será declarado "Campeão" da 

categoria; outro finalista será declarado “Vice-Campeão". Os perdedores das semi-finais serão declarados 

terceiros colocados. 

— A partir de cinco atletas haverá repescagem dos perdedores na fase de quartas-de-final e semi-final.  

— Com apenas 02 (dois) competidores será realizada uma melhor de três lutas. Quando os dois atletas da 

chave forem da mesma entidade só haverá um combate. 

D12) O atleta que não tiver adversário deverá ser aprovado na pesagem e, obrigatoriamente, adentrar a 

área de combate para ser declarado campeão. Será premiado normalmente, e sua classificação somará 

pontos para sua Liga. 

D13) Se houver dois ou mais atletas aprovados na pesagem e por qualquer motivo o seu adversário não 

comparecer à competição, ele será declarado campeão e a sua Liga receberá a pontuação de sua 
classificação. Para o atleta ausente não haverá pontuação.  

D14) A apuração da liga vencedora será feita através de sistema olímpico, ou seja, será declarado vencedor 

da competição individual geral, a Liga Estadual que obtiver o maior somatório de ouro nas classes Sub-13 a 

Veteranos.   

D16) Nas competições individuais, caso duas ou mais Ligas obtenham o mesmo número de medalhas de 

ouro na contagem final, o desempate será feito levando-se em conta, sucessivamente, a que houver obtido 

o maior número de segundos e terceiros lugares. Permanecendo o empate, vencerá a que apresentar o 

maior número de atletas participantes da competição. Persistindo a igualdade estas permanecerão na 
mesma classificação.  

D17) O Atleta que não tiver adversário deverá estar presente à competição até a premiação. Deverá ser 

chamado e receber a vitória dentro do shiai-jo. Sem este procedimento o atleta não será considerado 

campeão e a Liga não receberá os pontos.  

E)   DAS COMPETIÇÕES POR EQUIPES: 

E1) As competições por equipe poderão ser realizadas nas classes Sub-18 , Sub-21, Sênior e Veteranos, no 

masculino e feminino, separadamente, seguindo o mesmo sistema de apuração das competições 

individuais. As equipes participantes deverão ser formadas por atletas integrantes de uma mesma Liga 

Estadual.  

E2) As equipes serão compostas por cinco atletas, obedecendo a ordem de inscrição abaixo:  

- Categoria de peso 1: super ligeiro, ligeiro ou meio-leve  

- Categoria de peso 2: ligeiro, meio-leve ou leve  

- Categoria de peso 3: leve, meio-médio ou médio  
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- Categoria de peso 4: meio-médio, médio ou meio pesado  

- Categoria de peso 5: meio pesado ou pesado  

E3) Os atletas reservas poderão ser utilizados a critério de cada técnico, respeitando o limite da categoria 

de peso. 

E4) Para que uma equipe possa participar da disputa, é necessário um mínimo de 03 (três) atletas.   

E5) Será considerada vencedora a equipe que obtiver o maior número de vitórias em cada combate.  

F) DA CLASSE VETERANOS: 

F1) Nas classes Veteranos serão usados os critérios internacionais de subclasses de divisão de idades, 
pela ordem: 

• Veteranos 1 30 a 34 anos  

• Veteranos 2 35 a 39 anos  

• Veteranos 3 40 a 44 anos  

• Veteranos 4 45 a 49 anos  

• Veteranos 5 50 a 54 anos  

• Veteranos 6 55 a 59 anos  

• Veteranos 7 60 a 64 anos  

• Veteranos 8 65 a 69 anos  

• Veteranos 9 70 a 74 anos  

• Veteranos 10        75 anos ou mais  

Em caso de baixo número de inscrições, a comissão organizadora poderá optar por unir as subclasses, 

buscando obter o máximo de participantes por categoria de peso, obedecendo os seguintes critérios:  

• - Veteranos 10 pode baixar até Veteranos 8  

• - Veteranos 9 pode baixar até Veteranos 7 ou subir até Veteranos 10  

• - Veteranos 8 pode baixar até Veteranos 6 ou subir até Veteranos  10 

• - Veteranos 7 pode baixar até Veteranos 5 ou subir até Veteranos 9  

• - Veteranos 6 pode baixar até Veteranos 5 ou subir até Veteranos 7  

• - Veteranos 5 pode baixar até Veteranos 4 ou subir até Veteranos 6  

• - Veteranos 4 pode baixar até Veteranos 3 ou subir até Veteranos 5  

• - Veteranos 3 pode baixar até Veteranos 2 ou subir até Veteranos 4  

• - Veteranos 2 pode baixar até Veteranos 1 ou subir até Veteranos 3  

• - Veteranos 1 não pode alterar  

G) DA PREMIAÇÃO: 
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E1) Serão entregues medalhas ou prêmios iguais a todos os participantes das competições nas classes 
Sub-7, Sub-9, Sub-11, não havendo classificação entre eles. Não haverá pódio e nem divulgação de atleta 

campeão nesta classe.  

E2) Aos classificados nas demais classes serão conferidas medalhas de 1º, 2º e dois 3º lugares, conforme 

classificação na competição. Os certificados poderão ser solicitados conforme tabela de custas da LNJ. 

4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A Liga Estadual organizadora manterá um serviço de atendimento médico durante as competições para 

prestar apenas os socorros de urgência e orientação. As demais providências caberão ao atleta ou a Liga a 
que pertencer.  

É de inteira responsabilidade das Ligas Estaduais participantes nas competições da Liga Nacional de Judô 

a condição de saúde e física de seus atletas conduzindo-os a título de prevenção a exames médicos 

periódicos e antes dos eventos.  

Os casos omissos ou os que atentem contra qualquer norma prevista neste Regulamento, serão resolvidos 

pela Diretoria da Liga Nacional, respeitando-se as normas em vigor.  

Este regulamento técnico só poderá ser modificado em Assembleia Geral.  

LIGA NACIONAL DE JUDÔ 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ANEXO 1  

CLASSES EM DISPUTA — INDIVIDUAL:  
• A idade será determinada pelo ano de nascimento do atleta  [ 2019 - (ano de nascimento) = idade ]   Exemplo: 

[ 2018 - 1991 = 28 anos ] —> SÊNIOR  
• O atleta masculino a partir dos 15 anos e a atleta feminino a partir dos 14 anos poderá disputar as classes acima, 

desde que autorizado pelo responsável. O atleta Veterano pode disputar nas subclasses inferiores.  
• O atleta pode disputar no máximo em duas classes.   

FESTIVAL NACIONAL

CLASSE IDADE (ANOS) GRADUAÇÃO GÊNERO TEMPO

SUB 7 5 / 6 TODAS MASCULINO / FEMININO 1 MINUTO

SUB 9 7 / 8 TODAS MASCULINO / FEMININO 1 MINUTO

SUB 11 9 / 10 TODAS MASCULINO / FEMININO 2 MINUTOS

ASPIRANTE

CLASSE IDADE (ANOS) GRADUAÇÃO GÊNERO TEMPO

ASPIRANTE 15 e mais AMARELA — VERDE MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

PRINCIPAL

CLASSE IDADE GRADUAÇÃO GÊNERO TEMPO

SUB 13 11 / 12 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

SUB 15 13 / 14 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

SUB 18 15 - 17 TODAS MASCULINO / FEMININO 4 MINUTOS

SUB 21 18 - 20 TODAS MASCULINO / FEMININO 4 MINUTOS

SÊNIOR 21 - 29 TODAS MASCULINO / FEMININO 4 MINUTOS

VETERANOS 1 30 - 34 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 2 35 - 39 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 3 40 - 44 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 4 45 - 49 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 5 50 - 54 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 6 55 - 59 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 7 60 - 64 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 8 64 - 69 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 9 70 - 74 TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS

VETERANOS 10 75 + TODAS MASCULINO / FEMININO 3 MINUTOS
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CLASSES EM DISPUTA — KATA E POR EQUIPE:  
• A idade será determinada pelo ano de nascimento do atleta  [ 2019 - (ano de nascimento) = idade ]   
 Exemplo: [ 201 - 1991 = 28 anos ] —> SÊNIOR  

• O atleta masculino a partir dos 15 anos e a atleta feminino a partir dos 14 anos poderá disputar as classes acima, 
desde que autorizado pelo responsável.  

• O atleta pode disputar no máximo em duas classes.  

KATA

KATA IDADE (ANOS) GRADUAÇÃO GÊNERO

NAGE-NO-KATA TODAS TODAS TODOS

KATAME-NO-KATA TODAS TODAS TODOS

JU-NO-KATA TODAS TODAS TODOS

KIME-NO-KATA TODAS TODAS TODOS

KODOKAN GOSHIN-JUTSU TODAS TODAS TODOS

POR EQUIPE

CLASSE IDADE GRADUAÇÃO GÊNERO

SUB 18 15 - 17 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 21 18 - 20 TODAS MASCULINO / FEMININO

SÊNIOR 21 - 29 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 30 e mais TODAS MASCULINO / FEMININO
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ANEXO 2  

TABELA OFICIAL DE PESOS:  

MASCULINO • SUB 7 • SUB 9 • SUB 11 • SUB 13 • SUB 15 • SUB 18
• 
•

SUB 21 
SÊNIOR 

• VETERA
NOS

S. LIGEIRO -18 -24 -28 -28 -36 -51 -55

LIGEIRO -20 -26 -30 -31 -40 -55 -60

M. LEVE -22 -28 -33 -34 -44 -60 -66

LEVE -24 -31 -36 -38 -48 -66 -73

M. MÉDIO -26 -34 -40 -42 -53 -73 -81

MÉDIO -28 -38 -45 -47 -58 -81 -90

M. PESADO -31 -42 -50 -52 -64 -90 -100

PESADO -34 -46 -55 -60 -73 +90 +100

EXTRA +34 +46 +55 +60 +73

FEMININO • SUB 7 • SUB 9 • SUB 11 • SUB 13 •
SUB 
15 • SUB 18

• 
•

SUB 21 
SÊNIOR 

• VETERA
NOS

S. LIGEIRO -18 -24 -28 -28 -36 -40 -44

LIGEIRO -20 -26 -30 -31 -40 -44 -48

M. LEVE -22 -28 -33 -34 -44 -48 -52

LEVE -24 -31 -36 -38 -48 -52 -57

M. MÉDIO -26 -34 -40 -42 -53 -57 -63

MÉDIO -28 -38 -45 -47 -58 -63 -70

M. PESADO -31 -42 -50 -52 -64 -70 -78

PESADO -34 -46 -55 -60 -73 +70 +78

EXTRA +34 +46 +55 +60 +73

POR EQUIPES

ATLETA 1 S. LIGEIRO / LIGEIRO / M. LEVE

ATLETA 2 LIGEIRO / M. LEVE / LEVE

ATLETA 3 LEVE / M. MÉDIO / MÉDIO

ATLETA 4 M. MÉDIO / MÉDIO / M. PESADO

ATLETA 5 M. PESADO / PESADO
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