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“SÓ SERÁ BOM ÁRBITRO AQUELE QUE 
DEMONSTRAR CONHECER JUDÔ”. 

 
 

 

 

 

 

 

 Senso de profissionalismo; 

 Postura e cumprimento de horário; 

 Respeito ao colega; 

 Atuar com isenção; 

 Estar presente no momento de substituição; 

 Atenção nos competidores e no placar; 

 Visão periférica (responsabilidade); 

 Estudo do yuko e do wazari; 

 Gestos diversos; 

 Não combatividade, falso ataque, Sutemi e kaeshi-waza. 

O profissional é aquele que antes de tudo tem obrigações consigo mesmo. 

A postura do árbitro de judô envolve os seguintes aspectos: 

1. Indumentária: calça cinza, camisa branca, meias pretas e gravata azul; 

2. Evitar diálogos efusivos no dia da competição com técnicos, atletas, professores etc. 

3. Ter seriedade nas suas atitudes, o que também deve ter o professor; 

4. Manter-se o mais discreto possível. 
 
LEMBRETES: O respeito ao colega não deve ser confundido com omissão. Ao 
descordar do colega, desde que se esteja seguro, se está na verdade colaborando com 
ele, evitando que ocorra um erro. 
 
LEMBRETES: Atuar com inteira isenção independente de quem seja o competidor. Se 
o árbitro se sentir tomado por emoção, pelo fato do competidor ser um parente ou grande 

 NORMAS BÁSICAS PARA O CANDIDATO  A  ÀRBITRO PRIMEIRA AULA 
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amigo, deve solicitar para não atuar.Estar no momento da substituição – O árbitro deve 
estar atento para não causar qualquer embaraço na hora substituir o companheiro. 
 
LEMBRETES: Atenção nos competidores e no placar – Os árbitros de mesa  devem 
acompanhar atentamente a marcação do placar.  
 
LEMBRETES: 
1. Só o árbitro central pode ordenar que seja feita alteração no placar. Os árbitro de mesa 
devem acompanhar a marcação do placar, e em caso de erro, devem imediatamente 
avisar ao árbitro central. 
 
2. Se o árbitro central precisar fazer qualquer comunicação com a mesa controladora, 
deverá dirigir-se a ela e falar bem próximo com o oficial correspondente. Jamais gritará de 
longe nem fará gestos para os oficiais de mesa. 
 
3. Quanto a colocação do árbitro central, com relação aos competidores, ele jamais deve 
virar as costas para os mesmos, quando comandar matte ou ippon. No primeiro caso, a 
mudança de posição poderá confundi-lo na hora de declarar o vencedor. 
Alguns árbitros, por medida de precaução, costumam fechar a mão correspondente ao 
lado do competidor vencedor. Se deu o ippon e depois naturalmente o soremade, ele 
fechará por exemplo a mão direita, se o vencedor for o competidor com o judogui azul. 
Desta forma, não irá se confundir para proclamar o vencedor. 
 
4. O árbitro deve sempre observar antes do combate, se o placar está zerado, evitando 
que a luta comece com marcação referente ao combate anterior. 
 
A visão periférica deve ser desenvolvida, porque irá facilitar ao árbitro a percepção de 
movimentação no placar, sem que seja necessário desviar os olhos dos competidores. 
 
Como observação importante, devemos lembrar que árbitro, visando não prejudicar o 
atleta , deverá assinalar , primeiramente o ossaekomi (imobilização) e depois, a 
vantagem que ocorreu anteriormente. 
 
 
YUKO 
 
Consta na regra que projeção que é falha em dois elementos constituintes, será marcada 
como yuko. 
 
Duas situações na prática definem a marcação pelo yuko: a projeção com queda lateral 
também se marcará yuko para a imobilização que transcorrer no período de 10 segundos 
ou mais, porém menos de 14 segundos. 
 
GESTOS DIVERSOS 
 
Uma vez assinalado o ippon pelo árbitro central, este só poderá anular a marcação, se 
houver manifestação dos árbitros de mesa para tal. 
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Detalhes que devem ser observados em alguns gestos: 
 
1. O gesto de enrolar uma das mãos (manivela) sobra a outra, indica a falta de 
combatividade 
2. O gesto de estender para frente os dois braços com as mãos fechadas e depois volta-
los para baixo, indica a ocorrência de falso ataque. 
 
3. O gesto para yuko e waza-ari, deve começar com a palma da mão voltada para baixo 
partindo do ombro oposto. 
 
4. Ao se anular uma marcação, esta será repetida e a seguir se faz o gesto característico, 
com a mão abanando acima da cabeça, mas não se falará nada. 
 
5. No caso de falta, ao se apontar para o competidor penalizado, se falará alto qual a 
punição. 
 
 
6. A falta de combatividade se evidencia quando a partir de 25 segundos, o competidor 
não demonstrou qualquer sinal que indique a iniciativa de um ataque. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Rei inicial e Rei final; 

 Primeira e ultima luta; 

 Entrada e substituição do trio de arbitragem; 

 Substituição do árbitro central e lateral. 

 
 
 
FORMAS DE ANUNCIAR A VITÓRIA 
 
  por vantagem   - só aponta o vencedor 
  scs por hantei   - só aponta o vencedor 
  por ausência   - fusen-gachi 
  por hansuku-make   - só aponta o vencedor 
  por desistência   - kiken-gachi 
    

 

 FORMALIDADES DA ARBITRAGEM SEGUNDA AULA 
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O árbitro para o rei inicial, ficará no centro da fileira de árbitros. Shomen é o que se 
pronuncia antes da sudação, Kio-tsuke, que se usa inicialmente e que significa atenção. 
 
Início: Kio-tsuke  -  Shomen  -  Rei 
Final:  Kio-tsuke – Rei 
 
A volta que se dá para saudar os atletas (início) e as autoridades (final) é feita pelo lado 
esquerdo. 
 
Otagai-ni é o cumprimento feito ao adversário, quando há competição em equipe. 
 
Torikeshi é o gestos de abanar acima da cabeça indicando que não houve qualquer 
vantagem ou desfazer qualquer marcação errada (falta ou vantagem). 
 
LEMBRETES:Depois de indicar o vencedor (o que deve ser feito com ênfase) o árbitro 
que anteriormente deu um passo à frente com o pé esquerdo, dará um passo atrás, com o 
pé direito. 
 
 
LEMBRETES:Se os oficiais de mesa tiverem dúvidas quanto a marcação da vantagem, 
ou seja, para que competidor será marcada a vantagem, eles ficarão de pé para que o 
árbitro faça a indicação para quem foi a vantagem. O árbitro então com a mão espalmada 
voltada para cima apontará a marca mostrando a quem pertence a vantagem. 
 
LEMBRETES:O árbitro deve efetuar uma vistoria antes de iniciar o combate, a fim de 
comprovar as condições do local. 
 
LEMBRETES:Toda competição deve contar com a presença de um médico. 
 
LEMBRETES:O árbitro central dará um passo atrás, com o pé direito, a fim de que os 
árbitros laterais se cumprimentem. 
 
1. Nas vitórias por vantagem ou por ippon o árbitro apenas indicará o vencedor 
levantando o braço na direção deste, com a mão espalmada voltada para cima em direção 
ao peito do vencedor. 
 
2.  Gold Scor – Tempo indeterminado terminando quando um dos competidores marcar 
uma pontuação ou sofrer uma penalidade. 
 
OBS: Ao anunciar soremade (fim de combate) não se faz qualquer gesto. 
 
3. Fusen-gachi (vitória por ausência), o árbitro indica o competidor que se encontra na 
sua marca, no shiai-jo, ao mesmo tempo que diz fusen-gachi. 
 
4.Hansoku-make – Para penalizar com hansoku-make o árbitro central após comandar 
matte fará os competidores retornarem às suas marcas e manda-os amarrarem os 
judoguis, a seguir, se deslocará até os árbitros de mesa para obter destes a confirmação 
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da penalidade, obtida a aprovação unânime  dos árbitros de mesa,  e apontando para o 
competidor infrator, proclama o hansoku-make e a seguir soremade, encerrando o 
combate. Ato contínuo, dando um passo à frente aponta apenas o vencedor do combate. 
 
5. Kiken-gachi (vitória por desistência) ocorre quando o competidor não quer continuar o 
combate ou quando se vê obrigado a desistir, em função de uma contusão. A decisão de 
não continuar por causa de contusão poderá ser sugerida pelo médico que dá cobertura à 
competição. 
 
LEMBRETES: O competidor que for atendido duas vezes pelo médico ao ser atendido 
pela terceira vez será considerado perdedor. O seu adversário será proclamado vencedor 
por kiken-gachi. O árbitro central ao indicar o vencedor pronunciará kiken-gachi. 
 
LEMBRETES: Recapitulando, temos que nas vitórias por vantagem ou por decisão 
(hantei), o árbitro central apenas aponta o vencedor. Mas nos demais tipos de vitória, 
além da apontar o vencedor, ele terá de dizer os respectivos nomes:  fusen-gachi 
(ausência do adversário), kiken-gachi (desistência) 
 
 
ANÁLISE DO WAZA-ARI E DO IPPON 
 
LEMBRETES :No wazari falta um dos quatro elementos que compõem o ippon: controle, 
força, velocidade e contato dorsal. 
 
LEMBRETES: A caída em ponte deve ser desestimulada, daí que em tais casos o árbitro 
deve dar ippon. 
 
LEMBRETES: Na projeção sutemi, se houver uma parada já não se deve dar mais 
ippon. Pois se trata de uma projeção em dois tempos. 
 
LEMBRETES: A aplicação do kani-bassami (tesoura) é punida com hansoku-make. 
Assim como kawasu-gake além da projeção em que tori força a própria cervical. 
 
 
TRIANGULAÇÃO 
 
A respeito do posicionamento que o árbitro central deva ter em relação aos competidores, 
dizia o saudoso professor Carlos Catalano Calleja: 
 
“O árbitro deve manter uma distancia aos competidores, semelhante ao domador de 
cavalos, não muito distantes para não perder o controle, nem muito próximo para 
não ser atingido pelo animal”. 
 
Quanto à triangulação, o árbitro deverá atentar para o seguinte: 
 
1. O árbitro deve ficar a uma distancia de 3 a 4 metros dos competidores; 

2. O árbitro não deve dar as costas para os competidores; 



 
 

PALESTRA ARBITRAGEM                                   

  
 
 

 

 

3. O árbitro deve deslocar-se para onde houver mais espaço; 

4. Em ne-waza não se deve perder de vista a cabeça do competidor, sendo este o único 
caso em que se admite que o árbitro saia da área de combate, procurando uma melhor 
posição para observar. 
 
MATTE 
 
O comando de matte deve ser oportuno, para não prejudicar qualquer dos competidores. 
 
Dizia o professor Catalano com referência ao comando de matte: 
 
“O comando de matte assemelha-se à colheita de um fruto, não deve ser colhido 
muito verde, antes do tempo, nem muito maduro, quando se apodrece”. 
 
O comando de matte precipitado impede que o competidor execute uma técnica para qual 
estava criando condições ideais. O comando tardio é aquele emitido quando o atleta já 
iniciou uma técnica. 
 
PUNIÇÃO EM NE-WAZA 
 
Se o competidor que estiver imobilizando cometer uma infração, o árbitro comandara 
matte, anunciará a punição e a luta prosseguira com os competidores de pé. 
 
Caso a falta seja cometida pelo competidor que está imobilizado, o árbitro comandará 
sonomama (não se mexam), aplicará a punição e o combate continua da posição em que 
se encontravam, com o comando de yoshi, tocando o árbitro levemente em ambos 
competidores. 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBRETES: Recomenda-se aos árbitros de judô, que pronunciem as palavras utilizadas 
quando dirigindo um combate, destacando a acentuação na última sílaba, na forma 
oxítona tornando-as mais nítidas e compreensíveis. 
 
LEMBRETES: Ao se vestir o judogui, coloca-se a lapela esquerda sobre a direita. 
 
LEMBRETES: Para se fazer os gestos na arbitragem, se pode usar qualquer um dos 
braços. 
 
LEMBRETES :Ao se dar sonomama e yoshi se toca levemente os competidores. 
 
LEMBRETES: O gesto do ippon é com a palma da mão para frente, acima da cabeça. 
 

 OBSERVAÇÕES PRÁTICAS TERCEIRA AULA 
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LEMBRETES: A vantagem obtida por tempo de imobilização será anunciada em voz alta 
pelo árbitro central, para que o público tome conhecimento e o oficial de mesa possa 
marcar. 
LEMBRETES: O hansoku-make poderá ser decorrente de uma falta disciplinar grave, 
falta técnica ou acumulação de penalidades. Se por acaso acontecer dos dois atletas 
cometerem falta grave, ambos serão eliminados da competição. Mas se ambos são 
penalizados com faltas cumulativas e chega-se ao hansoku-make, o árbitro comandará 
soremade e os dois farão uma nova luta (gold score). A falta que prejudica fisicamente o 
oponente, também elimina o atleta da competição. 
 
LEMBRETES: O competidor que evita a pegada do adversário será punido com shido; 
 
LEMBRETES: A cada punição aplicada, o árbitro terá antes de fazer um gesto que 
esclareça o motivo da punição, para que o publico e o atleta entenda do que se trata. 
 
LEMBRETES: Toda falta que for de fácil compreensão, não é obrigatório o gesto. (ex: 
chute, evitar pegada, fugir do combate etc.). 
 
TEMPO MÉDICO 
 
Numa competição internacional cada equipe costuma levar o seu médico, haja vista que 
este pode opinar pela suspensão do combate, por julgar que o competidor não está em 
condições de prosseguir. 
 
O árbitro verificando a necessidade da presença do médico, faz o sinal com a mão 
espalmada para cima na altura do ombro, autorizando a entrada do mesmo. 
 
O árbitro só solicitará a presença do médico se houver sangramento, contusão grave ou a 
pedido do atleta, neste caso o atleta perderá o combate por kiken-gachi. 
O atleta também poderá se auto-tratar, se a lesão for leve, nada será assinalado para ele. 
Mas se o atleta voltar a se auto-tratar, será contado um atendimento médico para ele. 
Este atendimento será o primeiro, de modo que, se ele voltar a se auto-tratar ou se auto-
medicar, será marcado o segundo e derradeiro atendimento.  
 
ATENDIMENTOS ESPECIAIS 
 
O atendimento especial é feito no casos de: unha quebrada, pancadas nos genitais e ou 
sangramentos. 
 
A outra atuação do médico é o tratamento propriamente dito, em que o competidor 
necessita de uma ação mais efetiva do médico. Se a situação que originou aquele estado 
ocorreu por culpa do adversário, o árbitro autorizará exame livre, nada será marcado 
contra o atleta que for atendido. Posteriormente o caso será analisado pelo trio de 
arbitragem. 
No Rio de Janeiro o tratamento médico é livre para as crianças de 07 a 12 anos. 
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PARTE PRÁTICA 
 
Nesta parte do curso, todos os alunos serão levados a exercitar os gestos usados pelos 
árbitros durante uma competição. 
 
 
 

“O Judô é um misto de desporto, ciência, arte e filosofia”. 
 

Desporto quando praticado por jovens competidores; 
Ciência para o professor que se aperfeiçoa na medida que leciona; 
Arte no que diz respeito aos “katas”, em que há encontro de ritmo, exatidão e habilidade; 
Filosofia para os mais idosos, que continuam praticando e se dedicando para o 
engrandecimento do desporto. 
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