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De acordo com a Federação Internacional de Judô, os eventos para a classe 

veteranos e kata devem ser um festival esportivo e social que promova a interação 

entre amigos e família. Desta forma, é indicado que essas competições aconteçam 

em cidades turísticas.

 

CAMPEONATOS DE VETERANOS

Os eventos nacionais de veteranos serão disputados em competições 

individuais por gênero e classe de idade. As regras da competição respeitarão a 

regulamentação dos eventos oficiais da CBJ, salvo as questões apontadas neste 

capítulo. 

GRUPOS DE IDADE

A idade do participante será aferida tomando-se por base o ano do nascimento, 

independente do dia e do mês.

INFORMAÇÕES GERAIS

GRUPOS DE IDADE
IDADE (ANO CIVIL)

Feminino Masculino

F1 M1 30 a 34 anos

F2 M2 35 a 39 anos

F3 M3 40 a 44 anos

F4 M4 45 a 49 anos

F5 M5 50 a 54 anos

F6 M6 55 a 59 anos

F7 M7 60 a 64 anos

F8 M8 65 a 69 anos

F9 M9 70 a 74 anos

F10 M10 75 a 79 anos

F11 M11 Acima de 80 anos

Os judocas acima de 80 anos não competem nos eventos de veteranos. 
Recebem medalha de participação.
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CATEGORIAS DE PESO

MASCULINO FEMININO

Ligeiro -60 Kg -48 Kg

Meio-Leve -66 Kg -52 Kg
Leve -73Kg -57 Kg
Meio-Médio -81 Kg -63 Kg

Médio -90 Kg -70 Kg

Meio-Pesado -100 Kg -78 Kg
Pesado +100 Kg +78 Kg

Visando a participação de todos os integrantes, nos eventos de Veteranos, 

os grupos de idade e categorias de peso poderão ser combinados. A 

combinação poderá ser feita somente em categorias que possuam três ou 

menos participantes. De preferência, os competidores devem permanecer 

dentro de seu grupo de idade.

COMBINAÇÃO POR GRUPO DE IDADE

A combinação de confrontos por grupos de idade deve ser realizada de 

acordo com a orientação da FIJ, descrita a seguir:

COMBINAÇÕES PERMITIDAS POR GRUPOS DE IDADE
GRUPO DE IDADE COMBINAÇÕES PERMITIDAS

M1/F1 M2/F2 e M3/F3

M2/F2 M1/F1; M3/F3 e M4/F4

M3/F3 M1/F1; M2/F2; M4/F4 e M5/F5

M4/F4 M2/F2; M3/F3; M5/F5 e M6/F6

M5/F5 M3/F3; M4/F4 e M6/F6

M6/F6 M4/F4; M5/F5 e M7/F7

M7/F7 M6/F6 e M8/F8

M8/F8 M7/F7 e M9/F9

M9/F9 M8/F8 e M10/F10

M10/F10 M9/F9
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COMBINAÇÃO POR CATEGORIAS DE PESO

O peso deve ser a principal consideração ao combinar os judocas dentro de 

seu próprio grupo de idade. 

COMBINAÇÕES PERMITIDAS POR CATEGORIAS DE PESO
MASCULINO

CATEGORIAS DE PESO COMBINAÇÕES PERMITIDAS
-60 Kg -66Kg

-66 Kg -60Kg; -73Kg
-73 Kg -66Kg; -81Kg
-81 Kg -73Kg; -90Kg
-90 Kg -81Kg, -100Kg

-100 Kg -90Kg; +100Kg

+100 Kg -100Kg

COMBINAÇÕES PERMITIDAS POR CATEGORIAS DE PESO
FEMININO

CATEGORIAS DE PESO COMBINAÇÕES PERMITIDAS

-48 Kg -52Kg

-52 Kg -48Kg; -57Kg

-57 Kg -52Kg; -63Kg

-63 Kg -57Kg; -70Kg

-70 Kg -63Kg, -78Kg

-78 Kg -70Kg; +78Kg

+78 Kg -78Kg

Um limite máximo de 10Kg entre os competidores deve ser respeitado. 

Exceto para a categoria pesado, em que este limite será de até 20Kg. 

Exemplo: Na categoria -66Kg, atletas das categorias -60kg e -73kg podem 

ser combinados, desde que a diferença de peso entre eles seja de até 10Kg.
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TEMPO DE LUTA POR CLASSES

CLASSE IDADE TEMPO GOLDEN SCORE
M1/F1 a M6/F6 30 a 59 anos 3 min Sem limites

Acima de M7/F7 60 a 79 anos 2,5 min 1 min*

* Permanecendo o empate no final do tempo de 1 minuto, a arbitragem 

determinará o vencedor.

PROCESSO DE INSCRIÇÕES NOS EVENTOS

A quantidade de inscritos é ilimitada para os eventos nacionais de Veteranos. 

Sendo assim, cada federação poderá inscrever a quantidade de judocas que 

desejar.

PESAGEM

A pesagem oficial ocorrerá na tarde/noite que antecede a competição 

da categoria, conforme a programação oficial e terá duração máxima de 2 

horas. Não haverá pesagem aleatória para os veteranos. Só será permitida a 

passagem do atleta uma única vez. O atleta deverá permanecer na balança 

somente até a aferição do peso pelo oficial de pesagem. Não será permitida 

qualquer tipo de manobra que vise a alteração do peso aferido. Em seguida, o 

atleta deverá assinar a lista de pesagem e se retirar. Caso o atleta não atenda 

a estas determinações, o mesmo será desclassificado automaticamente do 

evento. 

Os competidores que não confirmarem seu peso dentro dos limites 

mínimo/máximo da categoria ao qual foram inscritos, serão remanejados 

automaticamente para a categoria do peso aferido durante a pesagem oficial.
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SISTEMA DE DISPUTA

ATÉ DOIS (2) ATLETAS OU EQUIPES NA SÚMULA

Quando apenas dois atletas ou equipes estiverem inscritos, deverá haver 

confrontos entre eles no sistema de melhor de duas vitórias.

DE TRÊS (3) A CINCO (5) ATLETAS OU EQUIPES NA SÚMULA

Quando o número de atletas ou equipes for igual a três (3), quatro (4) ou 

cinco (5) o sistema de apuração será o Round Robin ou rodízio (todos contra 

todos).

SEIS (6) OU MAIS ATLETAS OU EQUIPES NA SÚMULA

Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual 

ou superior a seis, a apuração será feita pelo sistema de eliminatória, com 

repescagem entre os perdedores dos semifinalistas (repescagem dupla).

PREMIAÇÃO

Os competidores que conquistarem até a terceira colocação serão 
premiados com medalhas.

As Federações que conquistarem até a terceira colocação em cada 
gênero serão premiadas com troféus. Totalizando 06 troféus.

A apuração dos resultados se dará por meio da quantidade de medalhas de 

ouro. Em caso de empate serão consideradas vencedoras, as Federações 

que obtiverem o maior número de medalhas de prata, bronze,  5º lugares e 7º 

lugares, sucessivamente.

Permanecendo o empate, será considerada vencedora aquela que participou 

com o menor número de atletas. Persistindo o empate, a decisão será 

mediante sorteio.
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KATAS

O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KATAS será disputado entre duplas, 
registrados pelas Federações, graduação mínima de Faixa Preta 1º Dan. As 
apresentações serão em duplas nas seguintes modalidades: Nague-No-Kata, 
Katame-No-Kata, Kime-No-Kata, Ju-No-Kata e Kodokan Goshinjitsu. 

As duplas deverão ser formadas por judocas do mesmo estado. Não haverá 
diferenciação de idade ou peso corporal dos participantes. Os competidores 
deverão se apresentar de judogi branco.
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PROCESSO DE INSCRIÇÕES NOS EVENTOS

A quantidade de inscritos é ilimitada para os eventos nacionais de Kata. Sendo 

assim, cada federação poderá inscrever a quantidade de duplas que desejar. As 

duplas podem ser femininas, masculinas e mistas.

Cada  dupla poderá se inscrever em até duas modalidades de Kata.

DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO

As duplas deverão apresentar todas as técnicas e os procedimentos próprios 
da modalidade escolhida.

Serão atribuídas notas, na escala de zero (0) a dez (10), para duas formas de 
avaliação:

APRESENTAÇÃO TÉCNICA - será atribuída uma nota para cada técnica, 
separadamente;

APRESENTAÇÃO ESTÉTICA -  Será atribuída uma nota para a saudação inicial 
e outra para a saudação final.

AVALIAÇÃO

A apresentação de cada dupla será avaliada por uma banca composta de três 
(3) juízes que farão suas avaliações individualmente.

A soma das notas atribuídas por cada árbitro nos quesitos de APRESENTAÇÃO 
TÉCNICA e de APRESENTAÇÃO ESTÉTICA, corresponderá à pontuação 
obtida pela dupla.

Será considerada campeã a dupla que obtiver a maior pontuação final, vice-
campeã, a dupla que tiver a segunda maior pontuação e terceira colocada, a 
dupla que tiver a terceira melhor pontuação e assim sucessivamente.
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Em caso de empate na pontuação final, os seguintes critérios serão 
utilizados, respeitando a ordem de cada um deles, para apurar a dupla 
vencedora:

1) Apuração das 5 (cinco) notas de menor valor obtidas por cada dupla. 
A dupla que possuir a maior pontuação na soma destas notas será 
considerada vencedora;

2) Apuração das 5 (cinco) notas de maior valor obtidas por cada dupla. A 
dupla que possuir a maior pontuação será considerada vencedora;

3) Persistindo o empate, as duplas deverão fazer uma nova apresentação 
do Kata.

PREMIAÇÃO

As duplas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar receberão 

medalhas.
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