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“Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância e sabedoria, e sobre
tudo com muita humildade”.
(Jigoro Kano)
Regras básicas do Judô
1. Manter o Judogi limpo e nas condições exigidas;
2. Saber dobrar corretamente o Judogi;
3. Conservar seus cabelos, barbas e unhas convenientemente aparados, bem como satisfazer
as condições básicas de higiene corporal;
4. Fazer a saudação:
 Ao entrar ou sair do Dojô;
 Aos Professores;
 Aos Faixas Pretas;
 Ao convidar um companheiro para treinar;
5. Quando no Dojô, manter a disciplina e o respeito adequado ao local, mantendo o Judogi
arrumado, sentando-se sobre os calcanhares ou com as pernas cruzadas sempre que não
estiver treinando;
6. Amarrar corretamente a faixa;
7. Respeitar os superiores e os colegas;
8. Ajoelhar em ordem para iniciar ou terminar o treino;
9. Estar atento às instruções do Professor;
10. Sair durante as aulas somente em caso de extrema necessidade, e com a devida permissão
do Professor;
11. Conservar o Dojô sempre limpo e em ordem;
12. Não treinar em outra academia sem a autorização do Professor;
13. Não participar de competições ou torneios sem a autorização do Professor.
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Espírito do Judô
1. Quem teme perder já esta vencido.
2. Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância e sabedoria, sobretudo,
com muita humildade.
3. Quando verificares, com tristeza, que não sabes nada, terás dado teu primeiro passo no
aprendizado.
4. Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário; o que vences-te hoje poderá derrotarte amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância.
5. O Judoca não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar.
6. O Judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam, paciência
para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes, e fé para acreditar naquilo que ainda
não compreende.
7. Saber cada dia um pouco mais e usá-lo todos os dias para o bem, esse é o caminho dos
verdadeiros judocas.
8. Vencer o hábito de usar a força contra a força, é uma das coisas mais difíceis no
treinamento do Judô. Caso não se consiga isto, não se pede esperar progresso.
9. Derrota na competição e no treinamento, não deve ser uma fonte de desânimo ou de
desespero. É sinal de necessidade de uma prática maior e esforços redobrados.
10. Devemos nos lembrar que a essência do esporte não está na marca ou no escore, mas nos
esforços para atingi-los.
11. Quando vencer um adversário, não lembre apenas da alegria da sua vitória mais também,
da tristeza daquele que foi derrotado.
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O Judoca






Não deve deixar os estudos do Judô sem uma razão concreta após ter iniciado;
Não deve desonrar o nome do clube;
Não deve fazer exibições públicas;
Não deve abusar dos conhecimentos do Judô;
Deve aprender a controlar-se.

O judô






Judô - É a ciência do equilíbrio, inteligência e agilidade, e não da força;
Judô - É o princípio da modéstia e honestidade;
Judô - É a defesa pessoal e não um motivo para vangloriar-se diante de amigos;
Judô - Aparece numa hora de perigo para salvar-se ou defender um fraco;
Judô - É mais um preparo mental que físico.

No exame serão observados e exigidos dos examinados os seguintes itens complementares:
1. Rei-Hô - Maneira de saudar (saudação);
2. Ukemi - Amortecimento de queda;
3. Shisei - Postura;
4. Tai-Sabaki - Movimento circular do corpo (esquivas);
5. Shintai - Movimentação sobre o tatame (maneira de andar);
6. Kumi-Kata - Forma de pegar ou segurar;
7. Kuzushi - Desequilíbrio;
8. Tsukuri - Preparo / contato;
9. Kake - Aplicação / finalização;
10. Tangô - Vocabulário inerente ao Judô;
11. Comportamento geral do examinado dentro do Judô.

Importante:
No exame serão solicitados os conhecimentos referentes à faixa pretendida e
todas as anteriores.
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HEI-HÔ

SAUDAÇÃO
RITSU-REI (EM PÉ)

ZAREI (AJOELHADO)4

Happo no Kuzushi
(Desequilíbrio para os oito lados)

5

Judogi
(Roupa para se treinar Judô)

Eri
(Gola)

Uwagi
(Casaco)

Sode
(Manga)
Obi
(Faixa)
Shita
(Guarnição inferior
do casaco)

Shitabaki / Zubon
(Calça)

Zori
(Chinelo)
Sodeguchi
(Abertura da manga)
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Mês / Ano: Agosto / 2021
Hei-Hô (Maneira de Saudar - Saudação)
1

Ritsu-rei (Saudação em pé)

2

Zarei (Saudação ajoelhado)
Ukemi (Amortecimento de queda)

1

Zempô Kaiten Ukemi (Cambalhota de frente)

2

Koho Ukemi (Cambalhota de costas)

Branca / Cinza

Shisei (Postura)
1

Tyokuritsu (Posição de sentido)

2

Agura (Posição sentado com as pernas cruzadas)

3

Zai (Posição sentado com os braços levantados na altura do ombro)

4

Hiraza / Seiza (Ajoelhado)

5

Tyu goshi (Posição agachado com os braços levantados na altura do ombro)

6

Yotsu bai (Posição ajoelhado com a cabeça rente ao solo)

7

Kyoshi (Posição com o joelho esquerdo no solo)

8

Anza (Posição sentado para aplicação de técnicas de Katame Waza)

9

Kesa (Posição de domínio sentado)

10 Sutemi (Posição de sacrifício para aplicação de técnicas no solo)
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Nage Waza (Técnica de Projeção)
Waza (Técnica)

Burui (Classificação)

Koshi guruma
1

Koshi Waza

(Giro pelo quadril)
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Osae Komi Waza (Técnica de Imobilização)
Kami Shiho Gatame
1

(Imobilização invertida ou em cima em quatro apoios)
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Branca / Cinza

Tangô (Vocabulário)
1

Sensei Jigoro Kano

Criador do Judô

2

Sensei

Professor

3

Judô

Caminho suave

4

Judogi

Roupa para se treinar Judô

5

Hajime

Começar

6

Mate

Parar e esperar

7

Koshi/Goshi

Quadril

8

Hei-Hô

Maneira de Saudar, saudação

9

Ritsu-rei

Saudação em pé

10 Zarei

Saudação ajoelhado

01 – Ichi (iti)

06 - Roku (Roku)

02 - Ni (Ni)

07 - Shichi (Shiti) ou Nana (Nana)

11 03 - San (San)

08 - Hachi (Rati)

04 - Shi (Shi) ou Yon (Yon)

09 - Kiu (Kiu)

05 - Go (Go)

10 - Ju (Dyu)
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