REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JIU-JITSU
1. A competição de Jiu-Jitsu será de acordo com as Regras da modalidade, os Regulamentos e
Informes da CBDU.
2. Para a competição individual, cada IES poderá inscrever um quantitativo livre de alunos(as)atletas em cada Categoria de Peso, porém, o mesmo atleta não pode competir em mais de
uma categoria.
3. Não será permitida a participação de atletas com idade inferior a 18 anos.
4. As categorias de Faixa, masculino e feminino, serão:
 Faixa Branca;
 Faixa Azul;
 Faixa Roxa;
 Faixa Marrom;
 Faixa Preta.
5. As categorias de peso, com Kimono, serão:
Categorias de Peso
Categoria

Peso Feminino

Peso Masculino

Galo / Pluma

- 53Kg

- 64Kg

Pena / Leve

- 64kg

- 76Kg

Médio / Meio-Pesado

- 74Kg

- 88,3Kg

Pesado / Super Pesado

- 84,3Kg

- 100,5Kg

Pesadíssimo

+ 84,3Kg

+ 100,5Kg

6. As categorias e o tempo regulamentar de cada uma serão conforme descrito abaixo:
Tempo Regulamentar
Faixa Branca

5 (cinco) minutos

Faixa Azul

6 (seis) minutos

Faixa Roxa

7 (sete) minutos

Faixa Marrom

8 (oito) minutos

Faixa Preta

10 (dez) minutos

7. Os tempos de descanso serão os definidos abaixo:
7.1. Até a Semifinal – Igual ao tempo regulamentar de luta de cada categoria;

7.2. Lutas Finais – Dobro do tempo regulamentar de cada luta.
8. Os atletas terão seus Kimonos checados quanto ao tamanho, posição de patches, higiene, faixa
e estado geral.
9. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, com 2 kimonos de cores diferentes, obedecendo ao descrito no
TÍTULO V – CAPÍTULO X do Regulamento Geral.
9.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia
de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por
este regulamento serão impedidos de participar.
10. O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar a Credencial para a arbitragem em
todas as provas da competição. O atleta que não o fizer não estará autorizado a competir.
10.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
11. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.
12. Cada categoria terá seus atletas distribuídos em chaves.
12.1. As chaves funcionam em sistema de eliminação simples, nas quais o atleta perdedor em
cada luta é eliminado e o vencedor passa à próxima fase de disputa da chave;
12.2. A única exceção ao sistema de eliminação simples é a chave de três (composta por
apenas três atletas);
12.3. Na chave de três, após a primeira luta, o vencedor segue para a final e o perdedor segue
para enfrentar o terceiro atleta da chave. O atleta que vencer a segunda luta, mesmo
que seja o perdedor da primeira luta, segue então para a final com o vencedor da
primeira luta;
12.4. Na chave de 3, caso o atleta exceda o peso máximo permitido da categoria, ele estará
eliminado da competição sem direito a fazer a outra semifinal;
12.5. Em caso de WO ou desclassificação de um atleta em uma chave com quatro atletas, a
mesma não adotará o método de funcionamento da chave de 3 (três);
12.6. Em uma semifinal de chave de 3, caso um atleta perca sua primeira luta por não
comparecimento, ele perde o direito de fazer a outra semifinal.
13. Os resultados dos três primeiros colocados de cada categoria valem pontos para a disputa por
Equipes (IES). Os pontos atribuídos às três primeiras classificações são os seguintes:

Pontuação
Campeão

9 (nove) pontos

Vice-Campeão

3 (três) pontos

3º Lugar

1 (um) ponto

14. Os critérios de desempate, por ordem progressiva de eliminação, para as IES que empatarem
no número de pontos ao término da competição, serão:
a) Maior número de medalhas de ouro;
b) Maior número de medalhas de prata;
c) Maior número de campeões mais graduados;
d) IES com o campeão mais graduado e mais pesado;
e) Sorteio.
15. O atleta que for desclassificado em uma categoria não tem direito a receber medalha e seu
nome não constará na lista final de colocação da mesma.
15.1. O atleta que for desclassificado por falta disciplinar não tem direito a receber medalha e
seu nome não constará na lista final de colocação da competição.
16. O aluno(a)-atleta poderá competir somente na categoria correspondente ao seu peso corporal.
17. A confirmação da inscrição do aluno(a)-atleta dar-se-á na Reunião Informativa, sendo que a
confirmação da participação será efetivada na pesagem oficial, que será realizada em local e
horário definidos pela Coordenação Geral do evento.
18. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JUDÔ
1. A competição de Judô será realizada de acordo com as Regras Internacionais da FISU e com os
Regulamentos e Normas da CBDU.
2. Será disputada em 02 (dois) torneios:
2.1. Individual: 07 (sete) categorias de peso e Absoluto;
2.2. Equipes.
3. A competição é aberta à participação de alunos(as)-atletas com graduação mínima
estabelecida, sendo:
3.1. Feminino: Laranja;
3.2. Masculino: Verde.
4. A Reunião Informativa da Modalidade com os representantes das equipes participantes tratará
exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, confirmação de
inscrições, sorteios dos combates, além de outros assuntos correlatos.
5. Para os TORNEIOS INDIVIDUAIS serão adotados os seguintes procedimentos:
5.1. Nos JUBs Modalidades – Lutas, cada FUE terá quantitativo livre de inscritos em cada
Categoria de Peso.
5.2. Nos JUBs Fase Final, cada FUE poderá inscrever 01 (um) aluno(a)-atleta em cada Categoria
de Peso.
5.2.1. Na Categoria Absoluto (masculino e feminino) poderão ser inscritos 02 (dois)
alunos(as)-atletas das Categorias de Peso, mas somente 01 (um) aluno(a)-atleta
poderá participar da competição;
5.2.2. O(a) aluno(a)-atleta inscrito em qualquer das Categorias de Peso que deixar de
competir não poderá participar na Categoria Absoluto e igualmente no torneio por
equipes.
5.3. Cada aluno(a)-atleta somente poderá estar inscrito em uma Categoria de Peso e na
Categoria Absoluto;
5.4. Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no mínimo 02 (dois)
alunos(as)-atletas inscritos;
5.5. O(a) aluno(a)-atleta poderá competir somente na categoria correspondente ao seu peso
corporal, exceto na Categoria Absoluto;
5.6. A confirmação da inscrição do(a) aluno(a)-atleta dar-se-á na Reunião Informativa, sendo
que a confirmação da participação será efetivada na pesagem oficial que será realizada
em local e horário definidos pela Coordenação de Judô;

5.7. As Categorias de Pesos obedecerão aos seguintes limites:
Categorias de Peso do Judô
Categoria

Feminino

Masculino

Ligeiro

Até 48 Kg

Até 60 Kg

Meio-Leve

+ de 48 Kg até 52 Kg

+ de 60 Kg até 66 Kg

Leve

+ de 52 Kg até 57 Kg

+ de 66 Kg até 63 Kg

Meio-Médio

+ de 57 Kg até 63 Kg

+ de 73 Kg até 81 Kg

Médio

+ de 63 Kg até 70 Kg

+ de 81 Kg até 90 Kg

Meio-Pesado

+ de 70 Kg até 78 Kg

+ de 90 Kg até 100 Kg

Pesado

+ de 78 Kg

+ de 100 Kg

Absoluto

Aberto

Aberto

5.8. Para a inscrição definitiva na Categoria Absoluto, o(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer
no horário e local determinados na Reunião Informativa da modalidade, munido da
credencial exigida pelo Regulamento Geral;
5.8.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
5.9. A pesagem será realizada sob a responsabilidade de 02 (duas) comissões estabelecidas na
Reunião Informativa da modalidade, que deverá ser composta de, no mínimo, 03 (três)
membros, sendo uma específica para o naipe feminino e outra para o masculino;
5.9.1. Para compor a equipe de pesagem, na Reunião Informativa da modalidade, serão
sorteados 03 (três) técnicos para o masculino e 03 (três) técnicas para o feminino,
para cada dia de pesagem;
5.9.2. Em caso de não haver técnicas (femininas) em número suficiente, ficará a cargo da
Federação local disponibilizar pessoas qualificadas para exercer tal função.
5.10. A pesagem será válida para as competições e obedecerá aos seguintes critérios:
5.10.1. O(a) aluno(a)-atleta(a) deverá apresentar a sua credencial dos JUBs 2018 para
subir na balança, seja na pesagem extraoficial ou oficial;
5.10.1.1. NÃO será permitido pesar com Credencial Temporária.
5.10.2. Caso na pesagem extraoficial, o(a) aluno(a)-atleta estiver dentro dos limites
mínimo e máximo de sua categoria de peso sua pesagem será validada;
5.10.3. O (a) aluno(a)-atleta que na pesagem extraoficial, se apresentar com peso igual ou
superior a 1 kg acima do peso da categoria na qual está inscrito, estará
automaticamente impedido de participar da competição;
5.10.4. O(a) aluno(a)-atleta terá direito apenas a uma única pesagem oficial;

5.10.5. Será eliminado da competição o(a) aluno(a)-atleta que não comparecer a pesagem
e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso;
5.10.6. Os(as) alunos(as)-atletas poderão pesar de sunga, enquanto as alunas/atletas
poderão pesar de colant.
5.11. O sistema de disputas obedecerá aos seguintes critérios:
5.11.1. Nos confrontos com 02 (dois) participantes: melhor de 03 (três) confrontos;
5.11.2. Nos confrontos com 03 (três) a 05 (cinco) participantes: rodízio;
5.11.3. Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes: repescagem olímpica.
5.12. Um único “sorteio” será realizado na Reunião Informativa, por meio do “sistema
eletrônico” determinado pela CBDU e, após a emissão das súmulas, nenhuma alteração
posterior será efetuada.
5.12.1. Quando em uma determinada categoria de peso houver desclassificação de atletas
no momento da pesagem, por ausência ou por não atingir o limite de peso,
provocando redução do numero de atletas na referida categoria, será realizado um
novo sorteio.
6. Para o TORNEIO POR EQUIPES os seguintes critérios serão obedecidos:
6.1. A equipe será composta por no mínimo 03 (três) e no máximo de 07 (sete) alunos(as)atletas da mesma IES, que obrigatoriamente tenham competido em alguma das
Categorias de Peso na competição individual;
6.2. A escalação dos atletas deverá obedecer ao seguinte:
 1º COMBATE – atletas das categorias ligeiro e meio-leve;
 2º COMBATE – atletas das categorias ligeiro, meio-leve e leve;
 3º COMBATE – atletas das categorias meio-leve, leve e meio-médio;
 4º COMBATE – atletas das categorias leve, meio-médio e médio;
 5º COMBATE – atletas das categorias meio-médio, médio, meio-pesado e pesado.
6.3. A pesagem do torneio individual será válida para o torneio por equipe;
6.4. Na inscrição para os confrontos a equipe deverá ter no mínimo 03 (três) e no máximo 05
(cinco) alunos(as)-atletas;
6.5. Após cada confronto poderão ser feitas substituições entre os(as) alunos(as)-atletas
inscritos;
6.6. Após a realização do número de combates suficientes para definir a Equipe vencedora, o
confronto deverá ser encerrado;

6.7. A inscrição definitiva para o Torneio por Equipes dar-se-á antes do sorteio das chaves e
será realizada em local e horário determinados pela Coordenação de Judô. Serão
observados os pesos nos quais os (as) alunos(as)-atletas participaram na Competição
Individual;
6.8. Caso haja divergência entre os técnicos, a ordem das competições das categorias de peso
para o início dos combates será definida por sorteio;
6.9. No caso de empate no número de vitórias a Equipe vencedora será apurada considerandose o seguinte critério:
Pontuação de Desempate
A

Vitória por Ippon ou equivalente

10 pontos

B

Vitória por Waza-Ari ou equivalente

07 pontos

C

Vitória por Shido ou equivalente

05 pontos

6.10. Nas disputas por equipes não haverá empate nos confrontos. A cada confronto que
terminar empatado será aplicado o Golden Score para apurar o vencedor;
6.11. Caso haja empate entre as equipes será realizado um combate extra, através de sorteio
entre todas as categorias de peso disputadas.
7. O tempo de luta será de 04 (quatro) minutos para ambos os naipes.
8. O sistema de apuração em ambos os torneios obedecerá aos seguintes critérios:
8.1. Nos confrontos com 02 (dois) participantes: melhor de 03 (três) confrontos;
8.2. Nos confrontos com 03 (três) a 05 (cinco) participantes: rodízio;
8.3. Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes: repescagem olímpica.
9. Os alunos(as)-atletas/equipes vencedores da repescagem serão considerados terceiros
colocados.
10. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, tendo 2 (dois) judoguis, azul e branco, obedecendo ao descrito no
TÍTULO V – CAPÍTULO X do Regulamento Geral.
10.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia
de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por
este regulamento serão impedidos de participar.
11. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.

12. Haverá pesagem conforme o programa de competição. Durante a pesagem só poderão
permanecer no local especifico os(as) alunos(as)-atletas da categoria a ser pesada, a Comissão
de Pesagem e apenas 01 (um) representante de cada FUE (independente da IES).
13. O programa de competição dos JUBs Modaldiades – Lutas será divulgado por meio de Informe
posteriormente.
14. O programa de competição de Judô dos JUBs Fase Final será:
Programação do Judô
Dia
1º Dia - 06/11/2017

2º Dia - 07/11/2017

3º Dia - 08/11/2017

4º Dia - 09/11/2017

5º Dia - 10/11/2017

Programação
Tarde

Reunião Informativa

19:00

Pesagem: Pesos PE e MP

07:30

Pesagem: Pesos PE e MP

14:00

Competição: Pesos PE e MP

19:00

Pesagem: Pesos ME, MM e LE

07:30

Pesagem: Pesos ME, MM e LE

09:00

Competição: Pesos ME e MM

15:00

Competição: Peso LE

19:00

Pesagem: Pesos ML e LI

07:30

Pesagem: Pesos ML e LI

09:00

Competição: Pesos ML e LI

15:00

Competição: Peso Absoluto

Manhã

Competição: Equipes

15. Na competição de Judô, a contagem de pontos para a apuração do resultado final será
efetuada separadamente para o masculino e para o feminino. A classificação por IES será
computada conforme a tabela abaixo:
Classificação do Judô
Classificação

Categorias de Peso

Absoluto

Equipes

1º Lugar

5,0 pontos

7,5 pontos

10,0 pontos

2º Lugar

3,0 pontos

4,5 pontos

6,0 pontos

3ºs Lugares

2,0 pontos

3,0 pontos

4,0 pontos

5ºs Lugares

1,0 ponto

1,5 pontos

2,0 pontos

A partir do 6º Lugar

0,5 ponto

0,5 ponto

1,0 ponto

15.1. Em caso de empate no resultado final, será considerada vencedora a IES que detiver o
maior número de primeiros lugares. Persistindo o empate, a IES que detiver o maior
número de segundos lugares e assim sucessivamente até que se obtenha o desempate.

16. Todas as IES participantes na competição de Judô serão obrigadas a tomar parte no Cerimonial
estabelecido pela Coordenação de Judô.
17. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO KARATÊ
1. A competição de Karatê será de acordo com as Regras da modalidade, os Regulamentos e
Informes da CBDU.
2. As categorias serão divididas em Categorias Principais (2º Kyu e acima) e Categorias de Base
(até 3º Kyu). Os atletas deverão participar dentro de suas respectivas categorias.
3. A idade mínima para as provas de Kumite Individual e Equipe será de 18 anos de idade, e para
as provas de Kata Individual e Equipe será de 17 anos de idade.
4. Na modalidade KUMITE os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado médico
confirmando que os mesmo estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
competições de Karate – Kumite. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico e
ter sido expedido no ano da competição a ser disputada.
5. As categorias serão divididas conforme a tabela a seguir:
Kumite / Kata
Categorias e Divisão de Pesos

Atletas por IES

Kata Equipe Feminino (3 atletas)

1 Equipe

Kata Equipe Masculino (3 atletas)

1 Equipe

Kata Individual Feminino

Até 4 atletas

Kata Individual Masculino

Até 4 atletas

Kumite Equipe Feminino (3 titulares e 1 reserva)

1 Equipe

Kumite Equipe Masculino (3 titulares e 1 reserva)

1 Equipe

Kumite Individual Feminino (-50kg, -55kg, -61kg,-68kg, +68kg)
Kumite Individual Feminino Absoluto

Até 4 atletas por peso
Até 4 atletas

Kumite Individual Masculino (-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg) Até 4 atletas por peso
Kumite Individual Masculino Absoluto

Até 4 atletas

6. Os técnicos poderão dar instruções para seus atletas, desde que não firam os códigos de
respeito e segurança do evento, e permaneçam em área demarcada como área técnica.
7. Os técnicos são responsáveis em controlar seus atletas. Atos de desrespeito, antes, durante
e após o evento, poderão ocasionar não apenas a desclassificação do atleta, mas também a
eliminação da IES, conforme regulamento da WKF.
8. Os protestos deverão ser escritos e encaminhados ao júri de apelação, conforme regulamento
oficial da WKF.
9. Nas Categorias de Base (até 3º kyu), o atleta somente poderá apresentar Katas Básicos (lista de
Kata Básico da CBK), podendo repetir o mesmo Kata até as finais.

10. A seguir estão expostos os Katas considerados básicos para o evento:
Lista de Katas Básicos para o Evento
I – Heian 1-5

VI – Shinsei

II – Pinan 1-5

VII – Saifa (Saiha)

III – Fukygata 1-2

VIII – Kihon Tsuki Kata

IV – Gekisai (Geksai) 1-2

IX – Taikyoku Gedan Ichi

V – Itosu Rohai 1-3

X – Naihanshin Shodan

11. Nas Categorias Principais (2º kyu e acima), será aplicada a regra oficial da WKF.
11.1. Nas Categorias Principais, serão permitidas apenas as execuções dos Katas presentes na
lista oficial da WKF e não poderão ser repetidos em nenhuma das fases.
12. Lista de Katas oficiais da WKF:
Lista de Katas oficiais da WKF
Anan

Jyuroku

Passai

Anan Dai

Kanchin

Pinan 1-5

Ananko

Kanku Dai

Rohai

Aoyagi

Kanku Sho

Saifa (Saiha)

Bassai Dai

Kanshu

Sanchin

Bassai Sho

Kishimoto No Kushanku

Sansai

Chatanyara Kushanku

Kosokun (Kushanku)

Sanseiru

Chibana No Kushanku

Kosokun (Kushanku) Dai

Sanseru

Chinte

Kosokun (Kushanku) Sho

Seichan

Chinto

Kyan No Wanshu

Seichin

Enpi

Kyan No Chinto

Seienchin

Fukygata 1-2

Kururunfa

Seipai

Gankaku

Kusanku

Seiryu

Garyu

Matsumura Rohai

Seisan

Gekisai (Geksai) 1-2

Matsukaze

Shiho Kousoukun

Gojushiho

Matsumura Bassai

Shinpa

Gojushiho Dai

Meikyo

Shinsei

Gojushiho Sho

Myojo

Shisochin

Hakucho

Naifanchin (Naihanshin) 1-3

Sochin

Hangetsu

Nijushiho

Suparinpei

Haufa

Nipaipo

Tekki 1-3

Heian 1-5

Niseishi

Tensho

Heiku

Ohan

Tomari Bassai

Ishimine Bassai

Oyadomari No Passai

Unsu (Unshu)

Itosu Rohai 1-3

Pachu

Useishi (Gojushiho)

Jiin

Paiku

Wankan

Jion

Papuren

Wanshu

Jitte

13. Nas provas de Kata por equipe, nas disputas de medalhas, as equipes deverão apresentar o
Bunkai.
1. O sistema de chaves para as Categorias de Base (até 3º kyu) será de eliminatória simples com
dois terceiros colocados (perdedores da semifinal) – dependendo da quantidade de alunos(as)atletas inscritos.
2. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no TÍTULO V – CAPÍTULO X do
Regulamento Geral.
2.1.

Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia
de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por
este regulamento serão impedidos de participar.

3. O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar a Credencial para a arbitragem em
todas as provas da competição. O atleta que não o fizer não estará autorizado a competir.
3.1.

NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.

4. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.
5. Para as provas de Kumite, os atletas deverão se apresentar de kimono branco (conforme
especificações da WKF), faixa azul e vermelha e com os protetores obrigatórios definidos pelo
regulamento da WKF.
Protetores Obrigatórios
Protetores Obrigatórios

Protetores Opcionais

Protetor de Mão (Azul e Vermelho)

Protetor Genital Masculino

Protetor Bucal
Protetor Corporal (Tóxar e Abdômen)
Protetor de Busto (Categorias Femininas)
Protetor de Tíbia e Pé (Azul e Vermelho)

6. É proibido o uso de óculos.
7. Haverá 02 (dois) terceiros lugares em todas as categorias.
8. Na competição de Karatê, será declarada Campeã a IES que somar o maior número de pontos
na somatória geral.
9. No caso de empate na somatória geral de pontos, será campeã a IES que possuir maior
número de medalhas de ouro; persistindo o empate, o maior número de medalhas de prata;
persistindo o empate, o maior número de medalhas de bronze; persistindo ainda o empate,

haverá uma luta extra com um representante masculino (2º kyu e acima) de cada uma das IES
empatadas.
10. A contagem de pontos será da seguinte forma:
Pontuação do Karatê
Categorias Principais (A partir
de 2º Kyu)

Categorias de Base (Até 3º
Kyu)

Equipes (Kata/Kumitê) Categorias Principais

1º Lugar - 10 (dez) pontos

1º Lugar - 5 (cinco) pontos

1º Lugar - 20 (vinte) pontos

2º Lugar - 7 (sete) pontos

2º Lugar - 3 (três) pontos

2º Lugar - 14 (quatorze) pontos

3º Lugar - 3 (três) pontos

3º Lugar - 2 (dois) pontos

3º Lugar - 6 (seis) pontos

11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA LUTA OLÍMPICA
1. A competição de Luta será realizada de acordo com as Regras e com os Regulamentos, Normas
e Informes da CBDU.
2. Para a competição individual, cada IES poderá inscrever um quantitativo livre de alunos(as)atletas em cada Categoria de Peso.
3. O aluno(a)-atleta inscrito em qualquer das Categorias de Peso, pode optar, no momento da
Reunião Informativa, por lutar na categoria imediatamente acima.
4. O aluno(a)-atleta poderá competir somente em uma categoria de peso.
5. A confirmação da inscrição do aluno(a)-atleta dar-se-á na Reunião Informativa, sendo que a
confirmação da participação será efetivada na pesagem oficial, que será realizada em local e
horário definidos pela Coordenação de Lutas.
5.1. A pesagem dos atletas será realizada conforme informativo divulgado pela Coordenação,
obedecendo ao horário estipulado;
5.2. A pesagem será realizada no local estipulado pela coordenação e confirmado na Reunião
Informativa.
6. As Categorias de Pesos obedecerão aos seguintes limites:
Categorias da Luta Olímpica
Estilo Livre Feminino

Estilo Livre Masculino

Greco-Romano Masculino

- 48Kg

- 57Kg

- 59Kg

- 53Kg

- 61Kg

- 66Kg

- 55Kg

- 65Kg

- 71Kg

- 58Kg

- 70Kg

- 75Kg

- 60Kg

- 74Kg

- 80Kg

- 63Kg

- 86Kg

- 85Kg

- 69Kg

- 97Kg

- 98Kg

- 75Kg

- 125Kg

- 130Kg

7. O(a) aluno(a)-atleta(a) deverá apresentar a sua credencial dos JUBs 2018 para subir na
balança, seja na pesagem extraoficial ou oficial.
7.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
8. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no TÍTULO V – CAPÍTULO X do
Regulamento Geral.

8.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia
de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por
este regulamento serão impedidos de participar.
9. Será eliminado da competição o(a) aluno(a)-atleta(a) que não comparecer à pesagem e/ou não
atender o limite, máximo, da sua categoria de peso.
10. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.
11. O sistema de disputa será por eliminatória simples com repescagem, sendo definidas as chaves
após a pesagem, através de sorteio.
11.1. No caso de 05 (cinco) ou menos participantes em uma categoria, esta será no sistema
nórdico (todos contra todos);
11.2. A duração de cada combate será de 02 (dois) rounds de três minutos com trinta
segundos de descanso entre os rounds, como segue na regra da União Mundial de Lutas
(UWW).
12. É obrigatório o uso de malha e sapatilha de Luta.
13. Não há apelação após o término do combate.
14. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA MUAY THAI
1. A competição de Muay Thai será realizada de acordo com os Regulamentos, Regras e Normas
da CBDU.
2. Cada aluno(a)-atleta só poderá competir em uma categoria de peso.
3. As categorias de peso serão divididas conforme o quadro a seguir:
Categorias de Peso do Muay Thai
Feminino

- 45Kg

- 48Kg

- 51Kg

- 54Kg

- 57Kg

- 60Kg

- 63,5Kg

- 67Kg

Masculino

- 48Kg

- 51Kg

- 54Kg

- 57Kg

- 60Kg

- 63,5Kg

- 67Kg

- 71Kg

- 75Kg

- 81Kg

- 86Kg

- 91Kg

+ 91Kg

4. Os atletas devem participar da pesagem um dia antes da competição. Caso o atleta não
conseguir bater o peso ele será desclassificado.
4.1. Não haverá pesagem no dia do evento.
5. Na modalidade MUAY THAI os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado
médico confirmando que os mesmo estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
competições de Muay Thai. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico e ter
sido expedido no ano da competição a ser disputada.
6. A duração dos combates será de 3 (três) rounds de 3 (três) minutos, com um intervalo de 1
(um) minuto de descanso entre os rounds.
7. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no TÍTULO V – CAPÍTULO X do
Regulamento Geral.
7.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia
de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por
este regulamento serão impedidos de participar.
8. O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar a Credencial para a arbitragem em
todas as provas da competição. O atleta que não o fizer não estará autorizado a competir.
8.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
9. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.
10. No naipe masculino os alunos-atletas deverão usar apenas calção apropriado para a prática do
Muay Thai e sem camiseta.

10.1. Não é permitido o uso de sapatilhas, camisa, camiseta, etc. Se necessário o aluno-atleta
poderá usar tornozeleira ou faixas nos pés e canelas;
10.2. Objetos e ornamentos feitos de metal, madeira, acrílico ou outros são proibidos.
Dentaduras, lentes rígidas, óculos e piercings também são proibidos;
10.3. O aluno-atleta deverá portar protetor bucal, genital (sempre por baixo do calção) e
bandagens nas mãos, que serão vistoriados pela organização do evento;
10.4. O uso da coquilha (protetor genital) e protetor bucal é obrigatório no naipe masculino;
10.5. A bandagem ou gaze deve ser colocada nas mãos e bem fixas para que não saia das
luvas. É absolutamente proibido endurecer a bandagem ou aplicar qualquer outro
material;
10.6. O uso de vaselina ou qualquer outro tipo de óleo em excesso, que venha causar
desvantagem ao oponente é proibido;
10.7. Os alunos-atletas poderão usar protetor de pé e canela de elastano ou sintético, de uso
pessoal, e que deverão passar por revista pelo árbitro. Caso os materiais não se
encaixem nos padrões, não serão permitidos;
11. No naipe feminino, a aluna-atleta deverá usar luvas de 10 onças e protetor de seios.
11.1. As alunas-atletas poderão usar protetor de pé e canela de elastano ou sintético, de uso
pessoal, e que deverão passar por revista pelo árbitro. Caso os materiais não se
encaixem nos padrões, não serão permitidos.
12. Os pontos de ataque são:

12.1. Cabeça – frente e lado;
12.2. Tronco – frente e lado;
12.3. Pernas – frente, lado externo e interno, atrás (joelhadas,chute circular e giratório).
13. Golpes válidos:

13.1. Socos – todos do boxe inglês e golpe giratório com a costa da mão;
13.2. Chutes – todos, valendo atingir cabeça, tronco e pernas;
13.3. Joelhadas – todas, valendo atingir cabeça, tronco e pernas;
13.4. Clinch é válido desde que haja progressão do golpe ou seja sempre em continuidade. O
aluno(a)-atleta que usar o clinch somente visando agarrar o adversário será advertido e
posteriormente descontado como falta;
13.5. Serão válidos chutes nas pernas (coxa e panturrilha), com chutes circulares e giratório.
Nunca chutando na parte frontal do joelho;

13.6. Segurar a perna do adversário por um tempo máximo de 3 segundos, para chutar, socar
ou aplicar joelhadas. Neste caso é permitido somente uma técnica e após isto deve-se
soltar imediatamente a perna do adversário, se não o fizer é considerado falta.
14. Golpes proibidos:
14.1. Atacar a coluna do adversário, desferir chutes contra as articulações, utilizar o clinch
apenas para parar o combate, atacar a nuca, olhos ou garganta, executar torções e
chaves, cotoveladas, cabeçadas, mordidas, golpes na região genital, golpes nos joelhos,
cuspir, usar golpes de judô ou Wrestling para derrubar o adversário (as quedas usando o
quadril) ou qualquer infração que venha causar ao adversário a impossibilidade de
continuar a luta.
15. A luta poderá ser decidida das seguintes formas:
15.1. Knock Out (KO): quando um dos lutadores, devido a um golpe, cai e não tem mais
condição de continuar o combate;
15.2. Knock Out Técnico (TKO): Quando o árbitro verifica que um dos lutadores não tem mais
condições de continuar a luta, mesmo não tendo sido nocauteado;
15.2.1. No caso do Knock Out Técnico, o árbitro poderá também pedir a opinião do
médico do evento para tomar a decisão.
15.3. Desistência: Quando o lutador – ou seu corner (através do lançamento da toalha) – pede
para a luta ser interrompida;
15.4. Decisão do medico;
15.5. Decisão por pontos;
15.6. Desclassificação;
15.7. Empate, quando não for disputa de Título;
15.8. 2 Knock downs no mesmo round indica o termino da lutas.
16. As faltas no Muay Thai podem ser:

16.1. Quando o aluno(a)-atleta age, gesticula ou fala de forma desrespeitosa para com o
adversário, corner, árbitros, organização do evento ou público;
16.2. Quando o aluno(a)-atleta usar golpes ou atitudes consideradas proibidas;
16.3. O atleta que durante o combate deixar intencionalmente cair o protetor de dentes,
avisará ao árbitro e este interromperá o combate e depois de lavá-lo, colocará outra vez
no atleta. Na segunda vez, o arbitro lhe tirará 01 ponto e na terceira vez cessará a luta,
sendo o outro atleta declarado vencedor por KOT (nocaute técnico).
17. É terminantemente proibido o aluno(a)-atleta ou seu corner contestar falhas ou decisões do
árbitro ou a comissão organizadora do evento no momento da decisão dos jurados.

18. Durante o combate os técnicos deverão manter-se em silêncio, podendo falar a seu atleta
somente nos intervalos entre os rounds.
18.1. O técnico é autorizado a interromper o combate se observar que seu atleta não reúne
condições técnicas ou físicas para continuar, bastando jogar a toalha ao ringue.
19. Os critérios de pontuação são:
Pontuação do Muay Thai
Vitória por Knock Out (KO)

10 (dez) pontos

Vitória por Knock Out Técnico (TKO)

10 (dez) pontos

Vitória por Decisão por Pontos

7 (sete) pontos

Vitória por Desistência

10 (dez) pontos

Vitória por Desistência por Decisão Médica

7 (sete) pontos

Vitória por Desclassificação

10 (dez) pontos

Vitória por WxO

7 (sete) pontos

Empate

5 (cinco) pontos

Derrota por Pontos

3 (três) pontos

Derrota por Desclassificação

- 5 (cinco) pontos

Derrota por WxO

- 15 (quinze) pontos

20. A classificação geral da competição por FUE se estabelecerá pelo somatório dos pontos
obtidos pelos seus alunos(as)atletas nas provas.
21. Os critérios de desempate dar-se-ão da seguinte forma:
a) Maior número de vitórias por Knock Outs;
b) Maior número de vitórias por Knock Outs Técnicos;
c) Maior número de vitórias por Decisão Médica;
d) Maior número de vitórias por Desistência do seu adversário;
e) Menor número de faltas considerando todas as lutas;
f) Sorteio.
22. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO TAEKWONDO
1. A Competição de Taekwondo será realizada de acordo com as regras oficiais, salvo o
estabelecido neste Regulamento.
2. Será disputada em torneio individual:
3. Individual: 04 (quatro) categorias de peso.
4. A divisão de categorias de pesos é feita de seguinte forma:
Categorias de Peso do Taekwondo

Categorias de Peso do Taekwondo

Feminino

Masculino

Abaixo de 49 Kg

Não exceder 49 Kg

Abaixo de 58 Kg

Não exceder 58 Kg

Abaixo de 57 Kg

Acima de 49 Kg e não exceder 57 Kg

Abaixo de 68 Kg

Acima de 58 Kg e não exceder 68 Kg

Abaixo de 67 Kg

Acima de 57 Kg e não exceder 67 Kg

Abaixo de 80 Kg

Acima de 68 Kg e não exceder 80 Kg

Acima de 67 Kg

Acima de 67 Kg

Acima de 80 Kg

Acima de 80 Kg

5. Cada FUE poderá inscrever 01 (um) aluno(a)-atleta em cada Categoria de Peso com faixa
mínima azul (4º Gub).
6. A competição individual será entre competidores da mesma categoria de peso. Nenhum
competidor pode participar de mais de uma (01) categoria de peso no mesmo evento.
6.1. Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no mínimo 02 (dois)
alunos(as)-atletas inscritos.
7. A confirmação da inscrição do(a) aluno(a)-atleta dar-se-á na Reunião Informativa, sendo que
confirmação da participação será efetivada na pesagem oficial que será realizada em local e
horário definidos pela Coordenação de Taekwondo.
8. Na modalidade TAEKWONDO os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado
médico confirmando que os mesmo estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
competições de Taekwondo. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico e ter
sido expedido no ano da competição a ser disputada.
9. A pesagem será válida para as competições e obedecerá aos seguintes critérios:
9.1. O(a) aluno(a)-atleta deverá apresentar a sua credencial dos JUBs 2018 para subir na
balança, seja na pesagem extraoficial ou oficial;
9.1.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
9.2. Caso na pesagem extraoficial, o(a) aluno(a)-atleta estiver dentro dos limites mínimo e
máximo de sua categoria de peso sua pesagem será validada;

9.3. O(a) aluno(a)-atleta que na pesagem extraoficial, se apresentar com peso igual ou
superior a 1 kg acima do peso da categoria na qual está inscrito, estará automaticamente
impedido de participar da competição;
9.4. O(a) aluno(a)-atleta terá direito apenas a uma única pesagem oficial;
9.5. Será eliminado da competição o(a) aluno(a)-atleta que não comparecer a pesagem e/ou
não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso;
9.6. Os(as) alunos(as)-atletas poderão pesar de sunga, enquanto as alunas/atletas poderão
pesar de colant.
10. A competição de Taekwondo dos JUBs seguirá o sistema de eliminatória simples, com
repescagem para a disputa de 3º lugar. O vencedor da luta final receberá a medalha de ouro e
o perdedor a de prata.
10.1. A repescagem será disputada entre os perdedores dos finalistas na fase eliminatória e
os perdedores das semifinais. Os dois vencedores da repescagem serão premiados com
medalha de bronze;
10.2. Competidores que foram desqualificados do torneio por questões disciplinares não
poderão disputar a repescagem.
11. A Classificação Final de cada divisão será da seguinte forma:
o 1º Lugar – Vencedor da Luta Final;
o 2º Lugar – Perdedor da Luta Final;
o 3º Lugar – Vencedores das finais da repescagem;
o 5º Lugar – Perdedores dos medalhistas de bronze nas finais da repescagem;
o 7º Lugar – Perdedores dos 5º colocados na repescagem;
o 9º Lugar – Perdedores das quartas de finais que não passaram para as semi-finais ou
repescagem;
o 11º Lugar – Lutadores que perderam na fase preliminar e não passaram para a
repescagem.
12. Os Sistema de Competição serão:
a) Eliminatória Simples;
b) Rodízio Simples.
12.1. Caberá a Coordenação da modalidade definir o sistema de acordo com o número de
participantes inscritos.
13. A competição e o resultado por equipes será a soma de pontos dos resultados individuais de
acordo com o sistema abaixo:

i.

Um (01) ponto para cada competidor que entrar na competição e passar pela pesagem
oficial;
ii.

Um (01) ponto por cada vitória, inclusive por WxO;

iii.

Adicional de sete (07) pontos por uma medalha de ouro;

iv.

Adicional de três (03) pontos por uma medalha de prata;

v.

Adicional de um (01) ponto por medalha de bronze;

vi.

Em caso de duas equipes ou mais equipes empatarem a colocação será decidida por:
a) Maior número de medalhas de ouro, prata e bronze obtidas, nessa ordem;
b) Maior número de participantes;
c) Maior número de pontos nas categorias mais pesadas.

14. A duração do combate é de 03 (três) rounds de dois minutos com um minuto de descanso
entre os rounds. No caso de empate após o término do 3º round, um 4º round de 02 (dois)
minutos será realizado como tempo extra, utilizando o sistema de morte súbita. Esse round
será disputado um minuto após o término do 3º round.
15. Todos os(as) alunos(as)-atletas deverão se apresentar uniformizados, tendo os 2 (dois)
equipamentos, azul e vermelho, obedecendo ao descrito no TÍTULO V – CAPÍTULO X do
Regulamento Geral.
15.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
no Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação, e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º
dia de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido
por este regulamento serão impedidos de participar.
16. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.
17. Haverá pesagem conforme o programa de competição. Durante a pesagem só poderão
permanecer no local especifico os(as) alunos(as)-atletas da categoria a ser pesada, a Comissão
de Pesagem e apenas 01 (um) representante de cada FUE (independente da IES).
18. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO WUSHU
1. A competição de Kung Fu/Wushu seguirá as Regras da modalidade, os Regulamentos e
Informes da CBDU.
2. Os competidores devem utilizar uniformes em conformidade com as regras de competição de
cada uma das modalidades. Estes devem ser preparados e trazidos pelos próprios
competidores.
3. Todo equipamento de competição é de responsabilidade dos atletas, deve estar em boas
condições e atender aos requerimentos das regras de competição de cada uma das
modalidades.
4. Uniforme e equipamentos serão inspecionados antes do atleta entrar na área de competição.
5. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no TÍTULO V – CAPÍTULO X do
Regulamento Geral.
5.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos
pelo Regulamento Geral (Art. 66) não serão impedidos de competir no seu 1º dia de
participação e terão relatório encaminhado à Comissão Disciplinar. A partir do seu 2º dia
de participação, os alunos(as)-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por
este regulamento serão impedidos de participar.
6. O(a) aluno(a)-atleta deverá obrigatoriamente apresentar a Credencial para a arbitragem em
todas as provas da competição. O atleta que não o fizer não estará autorizado a competir.
6.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária.
7. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será
sumariamente desclassificado.
8. Técnicos e auxiliares poderão acompanhar o atleta trajando uniforme do Estado, Faculdade ou
Atlética. Não são permitidas bermudas, calça jeans, shorts ou chinelos.
9. As categorias disputadas serão as seguintes:
10. Wushu Taolu (Rotinas);
Wushu Taolu
Feminino (4 categorias)

Masculino (4 categorias)

Changquan

Changquan

Jianshu + Qiangshu Combinados

Daoshu + Gunshu Combinados

Nanquan + Nandao Combinados

Nanquan + Nangun Combinados

Taijiquan + Taijijian Combinados

Taijiquan + Taijijian Combinados

11. Wushu Sanda (Combate).
12. Na modalidade SANDA os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado médico
confirmando que os mesmo estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar
competições de Wushu – Sanda. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico e
ter sido expedido no ano da competição a ser disputada.
Wushu Sanda (Combate)
Feminino (2 categorias) Masculino (4 categorias)
52Kg

52Kg

60Kg

60Kg
70Kg
80Kg

13. Cada competidor poderá se inscrever em apenas uma categoria de Wushu Taolu (Rotinas).
14. A competição de Wushu Taolu (Rotinas) será conduzida de acordo com a edição de 2005 da
Regra Internacional de Competição de Wushu Taolu da IWUF e utilizará o método de
pontuação sem Nandu (dificuldade). Desta forma, as rotinas podem conter ou não elementos
de dificuldade.
15. Todas as rotinas são permitidas, desde que atendam os critérios de movimentos obrigatórios
para sua respectiva categoria.
16. Exigência de tempo: Para Changquan, Daoshu, Jianshu, Gunshu, Qiangshu, Nanquan, Nandao e
Nangun, tempo de execução mínimo de 1 minuto e 20 segundos; para Taijiquan e Taijijian,
tempo de execução entre 3 e 4 minutos.
17. Na competição de Wushu Sanda, o sistema de eliminatória simples será adotado. Se houver
três lutadores em uma categoria todos se enfrentarão no sistema de rodízio.
18. Os competidores classificados em 1º, 2º e 3º lugares serão premiados com medalhas
personalizadas do evento.
19. Nas categorias de Sanda, os atletas que perderem na fase semifinal serão premiados como 3º
lugar.
20. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral.

