
  

14 Judo 
14.1 Escalões: Seis (6) escalões - A, BC e DE para masculinos e femininos. 
14.2 Categorias de peso: 

Série Escalão Categorias 

a Escalão A 
masculino: -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg e Categoria Absoluta; 

b Escalão A 
feminino: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg e Categoria Absoluta; 

c Escalão BC 
masculino: 

-42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg e +66 kg (o 
limite máximo para a categoria de +66 kg é 20 kg); 

d Escalão BC 
feminino: 

-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63kg e +63 kg (o 
limite máximo para a categoria de +63 kg é 20 kg); 

e Escalão D 
masculino: 

-27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg e +50 
kg (o limite máximo para a categoria de +50 kg é 15 kg)； 

f Escalão D 
feminino: 

-25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg e +48 
kg (o limite máximo para a categoria de +48 kg é 15kg). 

g Escalão E 
masculino: 

-24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg e +42 kg (o 
limite máximo para a categoria de +42 kg é 10 kg)； 

h Escalão E 
feminino: 

-22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg e +40 kg (o 
limite máximo para a categoria de +40 kg é 10 kg). 

 (As categorias, acima mencionadas, foram adicionadas ou alteradas de acordo 

com as regras da Federação Internacional de Judo) 
14.3 Local de realização: Pavilhão Desportivo da Escola Luso-Chinesa 

Técnico-Profissional ou outro local adequado. 
14.4 Restrições: 

a. O atleta só pode inscrever-se no seu escalão etário ou no escalão superior; 
b. Os atletas do escalão A, além da sua própria categoria, podem participar 

também na Categoria Absoluta. 
14.5 Sistema de competição: 

As competições adoptam o sistema de todos contra todos ou de dupla 
eliminatória. Os jogos de um escalão serão cancelados se o número de 
inscrições for inferior a três. 

14.6 Tempo de combate: Quatro minutos para os combates do escalão A masculino 
e feminino; três minutos para os do escalão masculino e feminino BC; dois 
minutos para os do escalão masculino e feminino D e E. 

14.7 Equipamento: Os atletas têm que vestir o judogi conforme a especificação do 
regulamento da competição; as atletas, além do judogi, têm que vestir uma 
camiseta branca por baixo. 

14.8 Pesagem: 
a. A pesagem para atletas dos escalões A e BC será realizada um dia antes do 

início da competição no 1.° andar do Centro Desportivo Vitória e a pesagem 
para os escalões D e E será realizada na parte da manhã do dia da 
competição no local da competição. A pesagem oficial é feita apenas uma 
vez, sem oportunidades de pesagem com natureza experimental após o seu 
início, sendo que os atletas somente têm direito a aprovação na pesagem 
uma única vez (isto é, pesagem aprovada obrigatória), atletas com o seu 
peso reprovado, cuja participação será recusada (a data e hora de pesagem 
oficial será atempadamente comunicada). 

b. É obrigatória a apresentação de cartão de estudante ou documento de 
identificação de residente de Macau na pesagem oficial, de forma a 



  

confirmar a sua identidade. 
14.9 Arbitragem: a DSEJ convida, através da Associação de Judo de Macau, os seus 

árbitros portadores de licença de árbitro regional ou outros árbitros portadores 
de licença de árbitro internacional. No campeonato aplicam-se os 
regulamentos internacionais da competição. 

14.10 Prémios: 
a. Quatro prémios, respectivamente, para o 1.°, 2.° e dois 3.os classificados de 

cada categoria em cada escalão; 
b. Com quatro atletas inscritos, serão apenas premiados o primeiro, o segundo 

e o terceiro classificados, e com três atletas inscritos serão apenas premiados 
o primeiro e o segundo classificados; 

c.  Com menos de três atletas inscritos em qualquer categoria, será cancelada 
a respectiva competição, e todos os atletas inscritos na categoria cancelada 
podem inscrever-se noutra categoria. 

 
 Se tiver quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, pode 

dirigir-se, directamente, à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou 
contactar o Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo. 

 


