
 

INFORME 

JUBs LUTAS 2020 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Data: 29 de ABRIL a 03 de MAIO. 

Cidade: Trindade/GO. 

Modalidades: Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Kickboxing, Wrestling, Muay Thai, Taekwondo e Wushu. 

Local: Ginásio de Esporte Amando Grecco, Av. Manoel Monteiro - Jardim Salvador, Trindade – GO. 

Cronograma: 

 

MODALIDADES 
QUA QUI SEX SÁB DOM 

29/abr 30/abr 01/mai 02/mai 03/mai 

JIU-JITSU CH / RI C / S - - - 

JUDÔ - CH / RI C C / S - 

KARATÊ - CH / RI C / S - - 

KICKBOXING - - CH / RI C / S   

WRESTLING - - - CH / RI C / S 

MUAY THAI - - CH / RI C / S   

TAEKWONDO - - - CH / RI C / S 

WUSHU CH / RI C / S - - - 

 

Legenda: CH – Chegada / RI – Reunião Informativa / C – Competição / S – Saída 

 

1. Poderão participar dos JUBs LUTAS 2020 os(as) alunos(as)-atletas nascidos no período 

compreendido entre 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2002; 

2. Nas modalidades de Jiu-Jitsu, Kickboxing, Muay Tai, Wrestling, e Wushu, em ambos os naipes, 

ficam liberadas as inscrições de até 02 (dois) alunos(as)-atletas  fora do limite de idade; 

3. A inscrição de atletas por IES/FUE, mas modalidades/naipes é livre; 

4. A competição de Karatê será seletiva para o Mundial Universitário da modalidade, a ser 

realizada na cidade de  Brasília – Brasil; 

4.1.1. Será selecionado 01 atleta por categoria de peso/naipe; 



 

4.1.2. Caso o(a) atleta campeão(ã) da Categoria não seja o(a) atleta indicado(a) pela CBK, 

haverá uma disputa no formato “Melhor de 3” para definição da vaga; 

4.1.3. Caso alguma vaga não seja preenchida ficará a critério da CBDU decidir como 

preenchê-la(s); 

4.1.4. Os critérios acima estabelecidos para o Mundial só serão validados e os atletas 

convocados na possibilidade de obtenção/confirmação dos recursos de participação 

no evento. 

5. As competições de Judô e Taekwondo serão seletivas para o II FISU AMERICA GAMES na cidade 

de Merida – México; 

6. Na competição de JUDÔ: 

6.1.1. Será selecionado 01 atleta por categoria de peso/naipe; 

6.1.2. Caso o(a) atleta campeão(ã) da Categoria não seja o(a) atleta indicado(a) pela CBJ, 

haverá uma disputa no formato “Melhor de 3” para definição da vaga; 

6.1.3. Caso alguma vaga não seja preenchida ficará a critério da CBDU decidir como 

preenchê-la(s); 

6.1.4. Os critérios acima estabelecidos para o II FISU AMERICA GAMES só serão validados e 

os atletas convocados na possibilidade de obtenção/confirmação dos recursos de 

participação no evento. 

6.2. Na competição de TAEKWONDO: 
 

6.2.1. Serão selecionados os 04 melhores índices técnicos dentre os campeões das  

categorias de peso por naipe; 

6.2.2. Caso alguma vaga não seja preenchida ficará a critério da CBDU decidir como 

preenchê-la(s); 

6.2.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção de Esportes da CBDU; 

6.2.4. Os critérios acima estabelecidos para o II FISU AMERICA GAMES só serão validados e 

os atletas convocados na possibilidade de obtenção/confirmação dos recursos de 

participação no evento. 

 

 

 



 

Inscrições: 

1. Prazo de inscrição das equipes para os JUBs LUTAS: 

De 15 a 24 de abril de 2020. 

• Não haverá inscrição quantitativa, devendo ser feita apenas nominalmente; 

• Cada FUE terá o quantitativo livre de atletas inscritos por modalidade/naipe. 

 

Observações: 

• O sistema da CBDU será aberto para as inscrições às 12h00min, horário de Brasília. 

• Poderão participar dos JUBs 2020 as IES públicas ou privadas reconhecidas ou autorizadas 

pelo MEC; 

• Os procedimentos de inscrições e entrega de documentações obrigatórias para o 

credenciamento seguem o mesmo do RG 2019; 

• Após o prazo final de inscrição nominal na modalidade/naipe, a IES que desistir será impedida 

de participar da temporada subsequente; 

• A credencial do evento é de uso obrigatório, pessoal e intransferível, sendo o único 

documento que dá condição de participação na competição; 

• O valor de cada inscrição individual será informado pela FUE de cada estado. 

• Em caso de desistência de participação na competição, após o pagamento da taxa, o valor 

pago não será reembolsado. 

• A IES é responsável pela hospedagem, alimentação e transporte dos atletas/equipes. 

• Os casos omissos serão dirimidos pela Direção de Esportes da CBDU; 

• Maiores informações poderão ser adquiridas no Regulamento Geral dos JUBs 2020, a ser 

publicado em nosso site, www.cbdu.org.br. 

 

http://www.cbdu.org.br/
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO KARATÊ 

1. A competição de Karatê será realizada de acordo com este Regulamento. 

2. As categorias serão divididas em Categorias Principais (2º Kyu e acima) e Categorias de Base (até 
3º Kyu). Os atletas deverão participar dentro de suas respectivas categorias. 

3. A idade mínima para as provas de Kumite Individual e Equipe será de 18 anos de idade, e para 
as provas de Kata Individual e Equipe será de 17 anos de idade. 

4. Na modalidade KUMITE,os atletas deverão entregar, no dia da pesagem, um atestado médico 
confirmando que estão em plenas condições de saúde e aptos a disputar competições de 
Karate – Kumite. O atestado deverá conter assinatura e carimbo do médico e ter sido expedido 
no ano da competição a ser disputada. 

5. As categorias serão divididas conforme a tabela a seguir: 

Kumite / Kata 

Categorias e Divisão de Pesos Atletas por IES 

Kata EquipeFeminino (3 atletas) 1 Equipe 

Kata EquipeMasculino (3 atletas) 1 Equipe 

Kata Individual Feminino Até 4 atletas 

Kata Individual Masculino Até 4 atletas 

Kumite Equipe Feminino (3 titulares e 1 reserva) 1 Equipe 

Kumite Equipe Masculino (3 titulares e 1 reserva) 1 Equipe 

Kumite Individual Feminino (-50kg, -55kg, -61kg,-68kg, +68kg) Até 4 atletas por peso 

Kumite Individual FemininoAbsoluto Até 4 atletas 

Kumite Individual Masculino (-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg) Até 4 atletas por peso 

Kumite Individual MasculinoAbsoluto Até 4 atletas 
 

6. Nas Categorias de Base (até 3º kyu), o atleta somente poderá apresentar Katas Básicos (lista de 
Kata Básico da CBK), podendo repetir o mesmo Kata até as finais. 

6.1. A seguir estão expostos os Katas considerados básicos para o evento: 

Lista de Katas Básicos para o Evento 

I – Heian 1-5 VI – Shinsei 

II – Pinan 1-5 VII – Saifa (Saiha) 

III – Fukygata 1-2 VIII – KihonTsukiKata 

IV – Gekisai (Geksai) 1-2 IX – TaikyokuGedanIchi 

V – ItosuRohai 1-3 X – NaihanshinShodan 
 

7. Nas Categorias Principais (2º kyu e acima), será aplicada a regra oficial da WKF. 

7.1. Nas Categorias Principais, serão permitidas apenas as execuções dos Katas presentes na 
lista oficial da WKF e não poderão ser repetidos em nenhuma das fases. 
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7.2. Nas provas de Kata por equipe, nas disputas de medalhas, as equipes deverão apresentar o 
Bunkai. 

8. O sistema de chaves para as Categorias de Base (até 3º kyu) será de eliminatória simples com 
dois terceiros colocados (perdedores da semifinal) – dependendo da quantidade de alunos(as)-
atletas inscritos. 

9. Na competição de Karatê, a contagem de pontos para a apuração do resultado final será 
efetuada separadamente para o masculino e para o feminino. A classificação por IES será 
computada conforme a tabela abaixo: 

Classificação do Karatê 

Classificação 
Categorias Principais (A 

partir de 2º Kyu) 
Categorias de Base (Até 3º 

Kyu) 
Equipes (Kata/Kumitê) - 

Categorias Principais 
1º Lugar 10,0 pontos 2,5 pontos 20,0 pontos 

2º Lugar 8,0 pontos 2,0 pontos 16,0 pontos 

3ºs Lugares 6,0 pontos 1,5 pontos 12,0 pontos 

5ºs Lugares 4,0 pontos 1,0 ponto 8,0 pontos 

A partir do 6º Lugar 3,0 pontos 0,5 ponto 6,0 pontos 
 

9.1. Em caso de empate no resultado final, será considerada vencedora a IES que detiver o 
maior número de primeiros lugares. Persistindo o empate, a IES que detiver o maior 
número de segundos lugares, e assim sucessivamente, até que se obtenha o desempate. 

10. Para as categorias de kumite será obrigatório a pesagem, caso o atleta não apresente o peso da 
categoria em que foi inscrito, ele será desclassificado da categoria de kumite individual. 

10.1. A pesagem será pública e haverá uma tolerância de 500g, no entanto o atleta deverá se 
pesar de short/ legging e camiseta/top, não sendo permitido ficar com trajes íntimos ou 
despidos. 

11. Para as provas de Kumite, os atletas deverão se apresentar de kimono branco (conforme 
especificações da WKF), faixa azul e vermelha e com os protetores obrigatórios definidos pelo 
regulamento da WKF.  

11.1. Todos os protetores citados no quadro do item 8 deverão ser homologados pela World 
Karate Federation-WKF, ou pela PanamericanKarate Federation-PKF, ou pela 
Confederação Brasileira de Karate CBK, com exceção apenas dos protetores bucais. 

12. O sistema de disputa do evento será o de eliminatória simples, com repescagem para os 
perdedores dos dois finalistas, sendo 2 (dois) 3os colocados. 

13. Nas categorias de kata a avaliação dos árbitros será no modelo de bandeira, o mesmo utilizado 
no Campeonato Mundial 2018 da WKF. 

14. O tempo de combate de cada luta será de 3 minutos tanto para o masculino, como para o 
feminino, conforme o Regulamento WKF 2019. 



 

4 
 

15. O(a) aluno(a)-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e 
devidamente uniformizado, obedecendo ao descrito no Regulamento Geral. 

15.1. 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 para eventuais sanções. 

16. 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. 

16.1. NÃO será permitido Pesar e nem Competir com Credencial Temporária. 

17. O(a) aluno(a)-atleta que não se apresentar quando chamado para competir, será sumariamente 
desclassificado. 

18. Os técnicos poderão dar instruções para seus atletas, desde que não firam os códigos de 
respeito e segurança do evento, e permaneçam em área demarcada como área técnica. 

18.1. Os técnicos são responsáveis em controlar seus atletas. Atos de desrespeito, antes, 
durante e após o evento, poderão ocasionar não apenas a desclassificação do atleta, mas 
também a eliminação da IES, conforme regulamento da WKF. 

19. Os protestos deverão ser escritos e encaminhados ao júri de apelação, conforme regulamento 
oficial da WKF. 

20. Lista de Katas oficiais da WKF: 

Lista de Katas Oficiais da WKF 

Anan Jyuroku Passai 

Anan Dai Kanchin Pinan 1-5 

Ananko Kanku Dai Rohai 

Aoyagi KankuSho Saifa (Saiha) 

Bassai Dai Kanshu Sanchin 

BassaiSho Kishimoto No Kushanku Sansai 

ChatanyaraKushanku Kosokun (Kushanku) Sanseiru 

Chibana No Kushanku Kosokun (Kushanku) Dai Sanseru 

Chinte Kosokun (Kushanku) Sho Seichan 

Chinto Kyan No Wanshu Seichin 

Enpi Kyan No Chinto Seienchin 

Fukygata 1-2 Kururunfa Seipai 

Gankaku Kusanku Seiryu 

Garyu MatsumuraRohai Seisan 

Gekisai (Geksai) 1-2 Matsukaze ShihoKousoukun 

Gojushiho MatsumuraBassai Shinpa 

Gojushiho Dai Meikyo Shinsei 

GojushihoSho Myojo Shisochin 
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Hakucho Naifanchin (Naihanshin) 1-3 Sochin 

Hangetsu Nijushiho Suparinpei 

Haufa Nipaipo Tekki 1-3 

Heian 1-5 Niseishi Tensho 

Heiku Ohan TomariBassai 

IshimineBassai Oyadomari No Passai Unsu (Unshu) 

ItosuRohai 1-3 Pachu Useishi (Gojushiho) 

Jiin Paiku Wankan 

Jion Papuren Wanshu 

Jitte  -  - 

21. Serão permitidas apenas as execuções dos Katas presentes na lista oficial da WKF e não 
poderão ser repetidos em nenhuma das fases. 

Protetores Obrigatórios 

Protetores Obrigatórios Protetores Opcionais 

Protetor de Mão (Azul e Vermelho) Protetor Genital Masculino 

Protetor Bucal   

Protetor Corporal (Tóxar e Abdômen)   

Protetor de Busto (Categorias Femininas)   

Protetor de Tíbia e Pé (Azul e Vermelho)   

Protetor bucal duplo para atletas com aparelhos odontológicos  

22. É proibido o uso de óculos. 

23. Haverá 02 (dois) terceiros lugares em todas as categorias. 

24. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da modalidade, com anuência da Direção 
Geral, não podendo essas resoluções contrariarem o Regulamento Geral. 
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