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Um juiz deve ser bem qualificado, compreender as técnicas, e conhecer as regras 

de julgar completamente.   

Um juiz, através de meios razoáveis e prudentes, incluindo clínicas, deve manter 

atualizado seu conhecimento para julgamento.   

Um juiz deve estar completamente preparado para cada atribuição de julgamento. 

Como membro de um sistema, há uma obrigação de cada juiz em manter o mais alto 

padrão de conduta ética e integridade pessoal e profissional.   

Um juiz deve se apresentar no uniforme padrão no local da competição; em tempo 

para a reunião dos juízes.   

Um juiz deve ser um membro cooperativo do júri designado.   

Um juiz deve se esmerar para ser sempre objetivo. Ele/ela deve ser completamente 

imparcial.  

Um juiz deve ser um membro em boa posição de uma federação nacional de judô.   

Código de conduta e ética   

Os juízes de kata da FIJ são representantes da Federação Internacional de Judô, 

dentro e fora da área de competição. É essencial que eles se conduzam de forma 

exemplar em todos os momentos. O juiz de kata da FIJ é um excelente profissional; 

arrumado na aparência; se apresenta pontualmente para todas as reuniões e 

atribuições; está preparado para participar plenamente até o último competidor; e 

atende todos as sessões de avaliação (debrief) antes de ser dispensado pela 

Comissão de Kata da FIJ.  

  

Um juiz participará de todas as reuniões, onde ele/ela vai obter explicações sobre as 

regras e informações sobre o campeonato.  O juiz também participará das reuniões 

de briefing e debriefing. Se um juiz não participar das reuniões, ele/ela não irá julgar 

neste campeonato.  

Se um juiz não pode cumprir este compromisso, ele/ela precisa avisar o responsável 

pela Comissão de Kata ou o diretor de esportes por escrito antes do evento para 

declinar desta convocação por razões excepcionais. 

 

O juiz de kata tem a obrigação de permanecer atualizado com os protocolos 

internacionais de judô e as Regras para Competição de Kata da FIJ com suas mais 

recentes adaptações e interpretações.  

   

A integridade do juiz de kata não deve ser comprometida. Durante a competição, 

para permanecer livre de qualquer possível conflito de interesses, os juízes de kata 

quando não estiverem trabalhando devem permanecer sentados na seção fornecida 

e evitar ter conversas com qualquer competidor ou técnico.  

   

O juiz de kata é responsável por proteger o espírito do judô, tornando decisões 

justas e imparciais. Para permanecer livre de qualquer viés potencial é melhor que o 

juiz de kata recuse qualquer designação como treinador ou responsável por uma 

equipe de judô que será enviada para uma competição de kata internacional.  

  

O juiz de kata deve abster-se de olhar para o formulário de avaliação dos outros 

juízes durante a apresentação dos atletas. Somente após a apresentação uma 

consulta deve ser feita no caso de uma técnica esquecida.  
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Todos os juízes de kata devem contribuir para o futuro desenvolvimento de futuros 
juízes, assumindo um papel de liderança em programas nacionais de juízes de kata, 
fornecendo conhecimento, aconselhamento e apoio.  
  

A avaliação de kata, clínicas e seminários requerem dedicação. Os juízes de kata 

devem evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e garantir o descanso 

adequado nos dias que antecedem uma competição ou clínica, a fim de estar 

energizado e com a mente clara.  

  

Um juiz de kata com uma ou mais licenças FIJ que quiser julgar em um Torneio ou 

Campeonato de Kata da FIJ não pode ser um competidor em qualquer evento de 

kata da FIJ.  

  

Se um juiz de kata da FIJ participar como um competidor em um evento de kata da 

FIJ, ele/ela perderá automaticamente todas as licenças e terá de fazer novamente 

todos os exames.  

  

  

Requisitos  

Para os eventos da FIJ, os juízes devem ter uma idade mínima de 30 anos e 

minimamente ser faixa preta 4º Dan. Ele/ela precisa ter uma licença FIJ no Kata que 

ele/ela está julgando.  

  

Uniforme   

Os juízes de kata devem estar de uniforme:   

• Paletó: azul   

• Calças: cinza escuro   

• Camisa: branca   

• Gravata de juiz de kata: FIJ ou escura 

• Meias: pretas   

• Sapatos: pretos  

Sanção  

O Presidente da Comissão de Kata FIJ pode sancionar qualquer juiz que 

consistentemente não chegue a tempo ou apresente um comportamento não 

profissional. O juiz pode recorrer da decisão do Presidente da Comissão de Kata, 

enviando uma explicação por escrito para os membros da Comissão de Kata da FIJ.   
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Apresentação dos Juízes1  

  

   
• Para o início da competição ou na cerimônia de abertura.  

• Uma linha voltada para os espectadores, quando possível na borda do tatame.  

• O responsável da Comissão de Kata da FIJ comanda o REI. Mesmo no final.  

  

Cerimônia de Abertura para um Kata  

  

  

  
• Alinhamento dos juízes: Comissário da FIJ, 1, 2, 3 (juiz principal), 4, 5, 6 

(reserva). Eles vão para a mesa para um Kata de frente para o público.  

• Ao comando de REI do Comissário da FIJ ou do juiz principal (3), cumprimenta.   

• Os juízes assumem seus lugares nas mesas e os competidores podem 

começar.  

• Os competidores para a primeira demonstração estão esperando, voltados 

de frente para os juízes, esquerda e direita, atrás do tatame.   

• O juiz principal sinaliza o começo em pé, de braços abertos.  

  

 
1 NT: na figura, foram ajustadas as marcas que ficam a seis metros uma da outra, usada para 
delimitar a posição de saudação. No original, estavam a oito metros de distância. 
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Aperfeiçoamento 

  

Assim como uma equipe de Kata se dedica para melhorar o desempenho para se 

tornar um campeão, um juiz Kata deve se dedicar para melhorar o desempenho, a 

fim de se tornar o melhor que ele ou ela pode ser. No entanto, ao contrário dos 

competidores, não há competitividade entre os juízes de kata e nenhuma deve ser 

tolerada. A conquista é medida pela realização de metas próprias e por meio do 

reconhecimento dos pares das habilidades de cada um.   

  

Esta habilidade precisa de reforço contínuo que só pode ser conseguido através da 

prática em julgar. Mesmo um juiz de kata de alto nível deveria trabalhar em tantos 

torneios quanto possível independentemente do nível e sempre convidar colegas 

para comentar sobre seu desempenho, a fim de continuar a melhorar.   

  

Todos os juízes de kata devem continuar a frequentar clínicas organizadas ao longo 

de suas carreiras para aumentar seu conhecimento e "afiar" suas habilidades de 

julgamento; devem procurar feedback e aconselhamento dos juízes mais 

experientes sobre os problemas que têm tido de compreender melhor as soluções 

corretas; e eles devem acolher discussões amigáveis, discretas e sinceras de 

colegas sobre formas de melhorar.  

  

As Regras de Competição de Kata da FIJ devem ser revistas regularmente e 

certamente antes de uma grande competição. Para aqueles que têm acesso a um 

gravador de vídeo, a revisão de uma apresentação real é um excelente método de 

autoanálise. Não há fim para a aprendizagem ou aperfeiçoamentos. Perfeição 

nunca pode ser plenamente alcançada, mas deve sempre ser perseguida com 

grande entusiasmo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


