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JUDÔ

O estilo Takenouchi-ryu fundado em 1532 é considerado a origem do
estilo Ju-Jutsu japonês. O judô é derivado do Jiu-Jitsu, uma arte que serve
tanto para atacar quanto para defender usando nada mais que o seu próprio
corpo.
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Judô significa "caminho da
suavidade" e mais que uma arte de
ataque e defesa, é, portanto, um
estilo de vida.
Possui valores humanitários,
morais, éticos e educacionais
oriundos das raízes culturais e
filosóficas das tradições orientais.

JUDÔ
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Jigoro Kano foi um professor de
educação física que em 1882 fundou essa
arte marcial, praticada como forma de
combate. Judô significa caminho suave ou
caminho da suavidade.
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A técnica utiliza basicamente a força
e o peso do oponente contra ele.

As lutas são realizadas num local chamado
Dojo- tatame .

As lutas ocorrem com o apoio de 3
árbitros, dois de cadeira e um principal.

5



A área de combate é de 8 X 8.
o judoguis brancos e azul: o
primeiro competidor convocado
usará o judogui branco e o
segundo o azul.
O combate começa quando o
árbitro anunciar HAJIME, após o
cumprimento obrigatório
reverência dos lutadores.
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VESTIMENTA

( 1 ) Wagi (parte de cima do Judogi) 

( 2 ) Shitabaki (calça) 

( 3 ) Obi (Faixa) 
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PONTUAÇÃO 

WAZARI - equivale a meio ponto;

é cumulativo, e após o segundo wazari

você tem um ippon, e o termino do

combate. O wazari é o ippon que não

foi realizado com perfeição.
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• IPPON – é o golpe perfeito, o nocaute do judô, e que equivale a um ponto
de finalização do combate. Um ippon é a caracterizado por um oponente
que cai tocando toda superfície das costas no chão.
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PARTICULARIDADES

No Dojo são fixados um ou mais
emblemas simbólicos: a flor de cerejeira,
um sabre de samurai, a foto de Jigoro
Kano, bandeira do Japão e da
nacionalidade.

Esse local deve ser tranquilo, no qual
proporciona paz, harmonia e
concentração para os judocas.

10



REGRAS DO JUDÔ
O judô obedece as regras da

federação internacional de judô.

São praticadas num tatame de
formato quadrado de 14 por 16
metros.

Sair da área de combate ou
empurrar o adversário para fora
dela.

Cada luta dura até 5
minutos, em caso de empate a
luta vai para o Golden – score
(quem marcar o primeiro ponto
é considerado vencedor).

Vence quem conquistar o ippon
primeiro.
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GRADUAÇÃO 

A sequência das cores das faixas, em ordem 
crescente, é:

Branca

Cinza

Azul

Amarela

Laranja

Verde

Roxa

Marrom

Preta
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