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REGULAMENTO
A Federação Paulista de Judô (FPJUDÔ), entidade de administração regional
do esporte - JUDÔ, cuja competência abrange todo território do Estado de São Paulo,
expede o presente regulamento, com normas a serem aplicadas no CAMPEONATO
PAULISTA POR FAIXA .

Da participação:

Artigo 1º - O CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS, será realizado com
a participação dos sexos masculino e feminino registrados nas Divisões Especial e
Aspirante, pelas entidades da Federação Paulista de Judô com anuidade quite.
Artigo 2º - Poderão participar atletas Sub 18 e acima, das Graduações Dangai
ou Yudan, e de acordo com a faixa registrada na FPJUDO;
Das graduações – faixas e grupos
Artigo 3º- Para efeito da competição, essas duas Graduações serão divididas,
ainda, por Faixas na forma abaixo que, por sua vez serão divididos por grupos, por
pesos corporais de forma crescente, sem considerar as divisões por categorias da tabela
de pesos da FPJUDO.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Graduação dangai faixa branca até faixa amarela;
Graduação dangai faixa laranja e verde;
Graduação dangai faixa roxa.
Graduação dangai faixa marrom feminino.
Graduação dangai faixa marrom masculino.
Graduação yudan faixas pretas todos os dan.
CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS - DIVISÕES E CATEGORIAS

ATÉ AMARELA
LIGEIRO
MEIO LEVE
LEVE
MEIO MÉDIO
MÉDIO
MEIO PESADO
PESADO

LARANJA E VERDEROXA
MARROM MASC.
MARROM FEM.
PRETA MASC. PRETA FEM.
LIGEIRO
LIGEIRO
-60kg
-52kg
-66kg
-63kg
MEIO LEVE
MEIO LEVE -66kg
-63kg
-81kg
+63kg
LEVE
LEVE
-73kg
+63kg
+90kg
MEIO MÉDIO
MEIO MÉDIO -81kg
MÉDIO
MÉDIO
-90kg
MEIO PESADO MEIO PESADO-100kg
PESADO
PESADO
+100kg

Da inscrição
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Artigo 4º - Para participar do CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS,
os atletas serão inscritos através das entidades da Federação Paulista de Judô.
Artigo 5º- As inscrições deverão ser feitas de acordo com as classes e Faixas
dos atletas, recolhendo o valor da taxa estipulada pela FPJUDO válido para o ano em
curso.
Da documentação:
Artigo 6º - O atleta deverá apresentar a carteira da FPJUDO do ano vigente,
podendo lutar somente na graduação que constar na carteira da Federação.
Da vestimenta:
Artigo 7º Será obrigatório o uso de Judogi branco e facultado o Judogi azul
em substituição a faixa diacrítica para as Graduações:
a) Até Amarela;
b) Laranja e Verde.
Artigo 8º Serão obrigatórios os usos dos Judogis branco e azul para as
Graduações:
a) Roxa;
b) Marrom masculino e Marrom feminino;
c) Yudan.
Do sistema de competição
Artigo 8º - O Sistema de Apuração será condicionado ao número de
participantes na Categoria:
a-) Quando o número de atletas na Categoria for menor ou igual a 4
(quatro): Será adotado o Sistema de Pouli “todos contra todos”. Neste caso, os
atletas serão classificados considerando o número de vitórias. Havendo empate
quanto à vitórias, será decidido por maior somatória de pontos; persistindo o
empate, será definido pelo confronto direto. E, se não for possível definir o
desempate, estes farão o confronto entre si novamente. Em caso de dois atletas na
Categoria será realizado um único combate.
b-) Quando o número de atletas na Categoria for maior ou igual a 5 (cinco):
Será feita a repescagem de todos os perdedores dos “semi finalistas” que chegaram
nas “quartas de final”, “cruzando” com os perdedores dos “finalistas”.
Artigo 9º - O tempo de combate será distinto para cada graduação, a
saber:
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TEMPO DE LUTA
Campeonato Paulista – Por Faixas
MASCULINO

FEMININO

Até Amarela

3 MINUTOS*

3 MINUTOS*

Laranja e Verde

3 MINUTOS*

3 MINUTOS*

Roxa

4 MINUTOS

4 MINUTOS

Marrom

4 MINUTOS

4 MINUTOS

Yudan

4 MINUTOS

4 MINUTOS

* Golden Score 1 minuto.
Tabela II: Tempo de Luta
Da pesagem
Artigo 10º - Os atletas pesarão em roupas íntimas.
§1º os atletas com idade inferior a 18 anos são proibidos de pesar nus.
No local da pesagem somente será permitida a presença de:
a) Dirigentes da FPJUDÔ;
b) Membros da Equipe de Pesagem da FPJUDÔ;
c) Os atletas chamados para a pesagem.
Artigo 11º - O horário da pesagem será divulgado em programação
emitida pela secretaria da F.P.Judô. Durante o período designado para a pesagem
de sua Classe, o atleta poderá conferir o peso quantas vezes se fazem necessário.
Da premiação
Artigo 12º - Os atletas classificados em primeiro, segundo e terceiros
lugares, de cada categoria, receberão as medalhas correspondentes da FPJUDO.
Artigo 13º - Aos atletas que for campeões em suas respectivas categorias nas

graduações Dangai marrom (masculino e feminino) e Yudan preta (masculino e
feminino) será outorgado:
a) Aos campeões da graduação Dangai marrom a graduação Shodan;
b)Aos campeões da graduação Yudan preta a graduação imediamente
superior a atual.
Parágrafo único: São condições essenciais para a outorga da graduação:
a)A quantidade de atletas na categoria, regularmente inscrito e pesado
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igual ou superior a oito participantes;
b) Cumprir a carência mínima exigida, detalhada no Regulamento de
Graduação da Federação Paulista de Judô e Regulamento de
Promoção e Controle de Faixas da Confederação Brasileira de
Judô;
c) Realizar os módulos obrigatórios, detalhados no Regulamento de
Graduação da Federação Paulista de Judô;
Parágrafo único: A validade será igual ao tempo de carência mínima exigida.
Do Técnico

Artigo 14º - Será permitida a presença do Técnico responsável devidamente
credenciado e com a anuidade 2020 da F.P.Judô ou Federação de origem quite.
§1º É obrigatório o porte do crachá emitido pela F.P.Judô.
§2º Caso o Técnico perca ou esqueça o crachá poderá atuar no dia mediante o
recolhimento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Disposições gerais
Artigo 15º - Tempestivamente será emitida programação da Competição,
contendo:
a-) As Classes participantes;
b-) Data e Local da competição;
c-) Horário de pesagem, reunião de árbitros, reunião de Oficiais Técnicos,
abertura e início dos combates;
d-) Demais informações relevantes.
Artigo 16º - Casos omissos serão decididos pela Coordenação Técnica.
Artigo 17º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Paulo, 11 de dezembro de 2019
Alessandro Panitz Puglia
Presidente.
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