
 
 

 

  

“Os katas são a estética do judô. É no kata que 
está o espírito do judô, sem o qual é impossível 
perceber o objetivo.”  

Jigoro Kano 
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O presente regulamento tem por objetivo a normatização para as competições de Katas 

no Judô Social Rio 

I. As competições de Katas poderão ser incluídas em qualquer das Etapas 

(competições) oficiais, competições chanceladas ou isoladamente. 

 

II. Os candidatos a Outorga de Faixas no Judô Social Rio que conquistarem pódio 

com nota igual ou superior a 70, em seus respectivos katas, estarão dispensados 

da apresentação no Exame Final do corrente ano. 

 

III. As competições de katas deverão ser compostas com pelo menos 70% da 

banca avaliadora por membros do Conselho Estadual de Graus para que 

ocorra a isenção conforme o item II. 

 

IV. A Coordenação Técnica da FJSERJ em conjunto com o Conselho Estadual de 

Graus indicará os membros para a banca avaliadora, na impossibilidade da 

presença dos membros do CEG na competição. 

 

V. Com o objetivo de fomentar a prática de Katas na FJSERJ o presente 

regulamento estimulará a participação a partir da Classe Infantil (Sub 11) nos 

seguintes moldes: 

 

 As competições serão divididas por suas respectivas classes conforme o 

Regulamento Técnico. 

 A Coordenação Técnica em conjunto com o Conselho Estadual de Graus 

poderá unir as classes. 

 A junção de classes respeitará o seguinte formato: Sub 11 e Sub 13; Sub 

15 e Sub 18; Sub 21, Sênior e Veteranos. 

 Categoria Mudansha – Será aceita qualquer graduação. 

 As Classes Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 18 poderão optar por 

apresentar o Nague-no-kata ou Kime-no-Kata. 



 
 

 As Classes Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 18 poderão optar por 

apresentar o Nague-no-kata ou Kime-no-Kata. 

 As Classes a partir do Sub 21 deverão apresentar o kata completo. 

 Categoria Yudansha – O tori deverá ter graduação igual ou superior a 

Shodan, podendo o uke ter qualquer graduação. 

 As Categorias Yudansha deverão apresentar o kata completo. 

 As Categorias Avançadas a partir do Ju-no-kata deverá ter graduação 

igual ou superior a Nidan. 

 Os candidatos poderão se inscrever em até duas Categorias para as 

competições de kata. 

 Serão premiadas com medalhas e certificados as duplas classificadas 

em primeiro, segundo e terceiro lugares. Os certificados serão 

encaminhados via e-mail. 

 A taxa de participação no campeonato de katas será de acordo com a 

Tabela Financeira da FJSERJ. 

 A inscrição dos atletas para o campeonato de kata deverá ser de acordo 

com o Boletim divulgado pela FJSERJ. 
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