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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JIU-JITSU 

 

1. A competição de Jiu-Jitsu será de realizada de acordo com este Regulamento. 

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. 



 

3 
 

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 

Regulamento Geral. 

9.1. Os alunos(as)-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos 

pelo Regulamento Geral 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 

chave 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 
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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. 


