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CIRCULAR Nº 017/21 
 
ASSUNTO: Divulgação de Evento 

 
Odivelas, 4 de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exmos. Senhores, 
 

Vimos por este meio proceder à divulgação: 

 

→ CPDJ - CompetitiOnline - Associação Lisboa 

 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 

 

mailto:secretaria@fpj.pt
http://www.fpj.pt/


O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma associação cujo objetivo é o desenvolvimento 
da modalidade, e que procura, perante o contexto atual de pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de 
competições, proporcionar uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir, com um 
novo formato online.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a continuarem a treinar e aproveitarmos 
todos os estímulos para que se continuem a desenvolver quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos 
que o lema que a Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   presente em todos e 
que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, para que todos os jovens judocas dos clubes mais 
remotos tenham um incentivo para não pararem de fazer judo. 
 
Porque a paixão pelo judo é o que nos une, a competição arranca no Dia dos Namorados! 

MAIS INFORMAÇÃO:
REGULAMENTO - Em português; en español; in english
YOUTUBE - Já se encontra no canal do CPDJ um video de apresentação do formato e de explicação da competição.
FACEBOOK - A partir de dia 14 (inclusive) todos os domingos, na página do CPDJ há um direto de prática e explicação do formato.
INSCRIÇÃO - 15€ para Portugal e de 20€ (com custos de envio da medalha) para todos os outros paises
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL - Para se inscrever cada judoca deve preencher este formulário 
INSCRIÇÃO GRUPO - Para várias inscrições, este doc excel deve ser preenchido e enviado para info@cpdj.org
QUESTÕES - Qualquer questão pode ser colocada via email info@cpdj.org ou do 00351 965588606

                    Se adoras judo, tens de participar! 

       Miguel Galhardas
       (Co-fundador do CPDJ)

RUA TEIXEIRA DE PASCOAIS N1, 1ESQ, 1700-363 LISBOA, PORTUGAL
NIPC 510877036

COMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED
NATIONAL FROM 14/02 TO 14/03
INTERNATIONAL FROM 01/04 TO 10/04

3 “FIGHTS” THAT WILL TEST YOUR JUDO SKILLS AND SPEED.
THE MORE REPS YOU DO, THE MORE CLOSER TO WIN YOU ARE!

FEE 20€ (MEDAL SHIPPING COSTS INCLUDED)

WIN AN AMAZING PURE SKILLS & PURE SPEED MEDAL
INTERNATIONAL ENTRANCE TO TOP 3 NATIONAL RANKING
INTERNATIONAL CHAMPION WINS WHITE & BLUE JUDOGI

COMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

C P D J . O R G
U18 / U15 / U12 / U9
2MIN FIGHT 2MIN FIGHT 1MIN FIGHT 1MIN FIGHT

APOIO:ORGANIZAÇÃO:

COMUNICADO
COMPETITIONLINE PURE SKILLS & PURE SPEED

http://cpdj.org/media/3997/Regulamento_PT.pdf
http://cpdj.org/media/3994/Regulamento_ES.pdf
http://cpdj.org/media/3991/Regulamento_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aiw2WHQVaaE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/CPDJudo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTKP_lQEHWqtG94LVmGmCIJxBCPRe9BPWabcMWoowV8lnNeA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1Iz19FMcaVAxOCygcTVJkUiACOEqYAewo/view


REGULAMENTO
2021

COMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

C P D J . O R G

APOIO:



REGULAMENTOCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.

_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

REGULAMENTOCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.

_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

REGULAMENTOCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.

_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

REGULAMENTOCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.

_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

REGULAMENTOCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.

_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

REGULAMENTOCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.

_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



O CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como o próprio nome indica, é uma 
associação cujo objetivo é o desenvolvimento da modalidade, e que perante o contexto atual de 
pandemia que está a provocar uma ausência cada vez maior de competições, transversal a todos 
os escalões, a nível nacional e internacional, procura, com um novo formato online, proporcionar 
uma experiência competitiva aos judocas que desde março de 2020 têm estado sem competir.

Neste sentido, acreditamos que é unânime a urgência de motivarmos os jovens judocas a 
continuarem a treinar e aproveitarmos todos os estímulos para que se continuem a desenvolver 
quer a nível técnico, quer a nível de condição física, quer mental. E apelamos que o lema que a 
Federação Internacional de Judo designou para este ano, “Juntos somos mais fortes”, esteja   
presente em todos e que todos não só queiram fazer parte deste evento, como o ajudem a partilhar, 
para que todos os jovens judocas dos clubes mais remotos tenham um incentivo para não 
pararem de fazer judo. 

Estamos certos que algumas Associações conseguirão encontrar forma de apoiar os seus clubes 
e os seus atletas que estão a atravessar um momento muito delicado, através de um pagamento 
parcial ou de uma seleção interna ou de outra forma que, para a sua realidade, seja a melhor. 
Estamos certos porque já o fizeram num passado recente e porque cada vez mais estão conscientes 
da sua importância, do seu papel e das necessidades dos seus clubes.

Conscientes desta realidade que atravessamos, deparámo-nos com um dilema. Defendemos que 
o direito a fazer desporto não deve ser condicionado por questões económicas, procuramos que 
esta competição seja aberta a todos. Mas, por outro lado, queríamos que a medalha fosse            
diferente de todas as outras, uma vez que o momento que vivemos é diferente de todos os outros, 
e todos aqueles que até agora não desistiram e que continuam a fazer judo com todas as dificuldades 
e medos que tiveram de ultrapassar, merecem uma medalha.

O formato online permite que apesar de afastados, consigamos estar unidos. E neste formato em 
particular o que é avaliado é a qualidade da execução de movimentos fundamentais do judo e a 
velocidade do judoca.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - A competição divide-se em 4 escalões:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Uma vez que cada um executa os movimentos de forma isolada, não há categorias de peso 
nem divisão de género.

1.3 – Poderão participar judocas de qualquer nacionalidade. No entanto num primeiro momento, 
cada país compete internamente. Os primeiros 3 a nível nacional terão acesso a uma segunda 
competição internacional. 

1.4 – Caso um país não tenha mais de 10 participantes num escalão, os participantes desse 
escalão e desse país serão colocados num “país” designado como “Friendland”.

2 – APRESENTAÇÃO

2.1 – Todos os atletas deverão apresentar-se de judogi branco ou azul e com o cinto da sua 
graduação.

2.2 – Apesar do contexto, uma vez que os exercícios são executados sem parceiro e são exigentes 
a nível físico, aconselhamos que não esteja ninguém num raio de 3 m do judoca e que este não 
use a máscara durante o exercício.

3 – COMPETIÇÃO

3.1 – CALENDÁRIO 
Competição Nacional - de 14 de fevereiro a 14 de março
Resultados e Medalhas – de 24 de março a 31 de março
Competição Internacional – de 1 de abril a 10 de abril
Resultados e Prémios – de 15 de abril

3.2 – PROCESSO
_ Antes do início do período da Competição Nacional, a organização comunicará os exercícios que 
compõem cada um dos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada escalão, e quais 
os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não. Toda esta             
informação também consta no Regulamento da Competição (ponto 6 – tempos; ponto 7 –             
exercícios do 3 “combates”; ponto 8 – critérios de avaliação).
_Para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada, a inscrição é feita 
através de um formulário, no qual se envia o comprovativo de pagamento da mesma, submete-se 
o link da prova do(s) atleta(s) e a pontuação da mesma.
_No caso de querer submeter mais de uma participação, pode descarregar o documento excell e 
após preencher, enviar para info@cpdj.org com o comprovativo de pagamento em anexo. 
_ Quando terminar o período da Competição Nacional, a equipa de arbitragem verifica os registos 
apresentados, determinando assim quais os 3 representantes de cada país que passam à        
Competição Internacional.
_Apenas os 3 melhores de cada escalão a nível nacional têm acesso à Competição Internacional.
_ Antes do início do período da Competição Internacional, a organização comunicará os exercícios 
que compõem cada um dos novos 3 “combates”, assim como o tempo de duração para cada 
escalão, e quais os critérios de avaliação para que os movimentos sejam contabilizados, ou não.
_De novo, para simplificar o processo e para que toda a informação fique concentrada,                
submete-se o(s) link(s) da(s) prova(s) do(s) atleta(s) e o registo da mesma.
_ Quando terminar o período da Competição Internacional, a equipa de arbitragem verifica os 
registos apresentados, determinando assim quais os quatro vencedores da Competição         
Internacional.

3.3 APRESENTAÇÃO DAS PROVAS
_As provas /vídeos devem ser links do Youtube enviados através do formulário de inscrição da 
Competição Nacional ou do formulário da Competição Internacional, ou do documento excell.
_A privacidade dos vídeos do Youtube pode ficar limitada às pessoas que tiverem o link, e retirados 
após a competição. 
_Não serão aceites vídeos enviados por outro meio que não seja o formulário.
_Os vídeos apenas podem ser editados para juntar os 3 “combates” num único vídeo. Sendo que 
cada “combate” não poderá ter qualquer tipo de edição (alteração de áudio, sobreposições, 
cortes, aumentar ou diminuir a velocidade) e terá de ter um plano único. 
_ Cada participante é responsável por assegurar um bom plano para uma boa avaliação dos  
movimentos da sua prova, caso contrário poderá ser-lhe vedado o acesso à Competição                
Internacional. Caso isto aconteça na Competição Internacional, a sua prova não será tida em 
conta para efeito de eleição do vencedor. 

_ A prova poderá ser filmada onde o participante entenda, sendo que deverá assegurar o referido 
no ponto anterior. 
_Caso a prova não seja feita num dojo, todas as condições de segurança deverão estar asseguradas.
_ É permitido desenhar um quadrado de referência no chão, nos escalões U9 e U12. 

3.4 AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
_O sistema de pontuação desta competição é feito através da contagem do número de movimentos 
corretos no período de tempo definido para o escalão: 1 movimento = 1 ponto.
_Não há penalização por um movimento errado, apenas não é contabilizado.
_Basta que um dos critérios de avaliação não seja cumprido para que o movimento seja considerado 
errado e como tal não seja contabilizado.
_No formulário de inscrição ou no documento excell e depois no formulário da Competição   
Internacional, o próprio atleta comunica a sua pontuação.
_A verificação dos registos será da responsabilidade do árbitro internacional João Guerra.
_Em caso de empate no nº de repetição, ficará à frente o judoca mais novo, se ainda assim      
estiverem empatados, ficará à frente quem se inscreveu primeiro.
_Os critérios de avaliação serão detalhados no ponto 8 do regulamento e serão complementados 
com vídeo. 

4 – INSCRIÇÃO
_ As inscrições são feitas através do formulário https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 ou via 
info@cpdj.org com o documento excell para múltiplas inscrições. 
_ As inscrições e o pagamento da taxa de inscrição têm de ser feitos dentro do período da       
Competição Nacional.
_ A taxa de inscrição é de 15€ para Portugal e de 20€ para outros países, devido aos custos de 
envio da medalha.
_ Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5 
O comprovativo será enviado no formulário de inscrição.
_ Caso não pretenda autorizar a utilização dos vídeos para fins de promoção/divulgação do evento 
nas redes sociais ou canais de comunicação do CPDJ, assinale no formulário de inscrição.
_ As inscrições estão limitadas aos primeiros 100 inscritos. 
_ PRÉ RESERVAS - Devido ao limite de inscrições podem ser feitas pré reservas, através do        
pagamento de 50% da inscrição. Neste caso deverá ser preenchido o formulário e posteriormente 
enviado o documento excell com os links e a pontuação, para info@cpdj.org.

5 – PRÉMIOS
_ MEDALHA - Consideramos que, com todos os obstáculos que a pandemia já colocou à frente, 
quem continua a fazer judo deve ser premiado. Neste sentido, pela sua paixão e resiliência, todos 
os inscritos receberão uma medalha.
_ DIPLOMA - Os 3 finalistas de cada escalão a nível nacional receberão um Diploma.
_ JUDOGI BRANCO + JUDOGI AZUL - Os vencedores de cada escalão da Competição Internacional 
ganharão um judogi branco e um judogi azul. 

6 – TEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSIÇÃO DOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado direito
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado esquerdo
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado direito
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado esquerdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado direito
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado esquerdo
(repetir ponto 1, 2, 3 e 4 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado direito
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado esquerdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado direito - lado esquerdo - lado direito - lado esquerdo - 
lado direito - lado esquerdo - …
(repetir ponto 1, 2 e 3 até que acabe o tempo definido para o escalão) 

8 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1 – “COMBATE” 1
 8.1.1 – Uchikomi
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_Os pés têm de ficar afastados um do outro. Caso os pés fiquem juntos, o movimento não será 
contabilizado.
_ As mãos e os cotovelos devem ficar à altura dos ombros ou acima. Caso não se verifique, o  
movimento não será contabilizado.

 8.1.2 – Ushiro Ukemi
_ A cabeça não pode tocar no chão. Caso toque, o movimento não será contabilizado.
_Os braços devem bater sensivelmente a 45 graus do corpo. Caso fiquem a 90 graus ou mais, o 
movimento não será contabilizado.
_As pernas devem ficar juntas e esticadas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ Entre casa queda, quando se levanta o judoca deve fazer a extensão completa das pernas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.2 – “COMBATE” 2
 8.2.1 – Uchikomi
_ Quando o judoca inicia o movimento recuando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à altura 
do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não será 
contabilizado.
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o             
movimento não será contabilizado. 
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.
 8.2.2 – Kempo Kaiten Ukemi
_ O judoca deverá ser claro no pé avançado e as mãos deverão ser corretamente colocadas. Caso 
não se verifique, o movimento não será contabilizado.
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_ O judoca deverá bater apenas com a mão correta no solo. Caso não se verifique, o movimento 
não será contabilizado.
_ O judoca deverá ficar de pé sem colocar nenhum joelho no chão e apenas nos U9 não será 
penalizado o cruzar das pernas. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
 
8.3 – “COMBATE” 3
 8.3.1 – Uchikomi
__ Quando o judoca inicia o movimento avançando o pé, a mão do mesmo lado deve levantar à 
altura do ombro, como se estivesse a puxar o adversário. Caso não se verifique, o movimento não 
será contabilizado.
_A mão da “gola” poderá ficar junto ao ombro como um Morote Seio Nage ou ter o movimento de 
arremesso de um machado ou de uma pedra. Caso nenhuma das opções se verifique, o movi-
mento não será contabilizado. 
_ O peso tem de ficar em ambos os pés. Caso apenas a ponta do pé tocar no chão, sem que o 
judoca ponha lá peso, o movimento não será contabilizado.
_A rotação de todo o corpo deve ser de 180 graus, quer para iniciar o movimento quer para o 
terminar. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_O movimento deverá ser feito sempre no mesmo sentido, devendo o judoca voltar à posição 
inicial para iniciar novo movimento. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_As pernas deverão ficar ligeiramente fletidas.

 8.3.2 – Kesa Gatame Uchikomi
_ O judoca deverá começar o movimento em prancha ou, no caso do escalão U9, com os braços 
esticados. Caso não se verifique, o movimento não será contabilizado.
_ O pé mais avançado deverá ultrapassar a linha do cotovelo ou da mão de apoio. Caso não se 
verifique, o movimento não será contabilizado.

9 – ESCLARECIMENTOS
_ Todas as questões e dúvidas podem ser colocadas através do email: info@cpdj.org
_Qualquer situação que não esteja clara, reserva-se o direito de decisão ao CPDJ.
_Devido à situação pandémica e ao inovador formato da competição, o CPDJ reserva o direito de 
fazer alterações que visem o melhor funcionamento da mesma e o bem-estar dos participantes.

DESEJAMOS A TODOS UM EXCELENTE MOMENTO DE JUDO E DE UNIÃO
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

APOIO:



COMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED
NATIONAL FROM 14/02 TO 14/03
INTERNATIONAL FROM 01/04 TO 10/04

3 “FIGHTS” THAT WILL TEST YOUR JUDO SKILLS AND SPEED.
THE MORE REPS YOU DO, THE MORE CLOSER TO WIN YOU ARE!

FEE 15€ (PORTUGAL)/20€ (MEDAL SHIPPING COSTS INCLUDED)

WIN AN AMAZING PURE SKILLS & PURE SPEED MEDAL
INTERNATIONAL ENTRANCE TO TOP 3 NATIONAL RANKING
INTERNATIONAL CHAMPION WINS WHITE & BLUE JUDOGI

COMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

C P D J . O R G
U18 / U15 / U12 / U9
2MIN FIGHT 2MIN FIGHT 1MIN FIGHT 1MIN FIGHT
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CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
 

LE DESEAMOS A TODOS UN EXCELENTE TIEMPO PARA JUDO Y UNION
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

CON APOYO DE:



REGULACÍONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
 

LE DESEAMOS A TODOS UN EXCELENTE TIEMPO PARA JUDO Y UNION
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

CON APOYO DE:



REGULACÍONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
 

LE DESEAMOS A TODOS UN EXCELENTE TIEMPO PARA JUDO Y UNION
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

CON APOYO DE:



REGULACÍONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
 

LE DESEAMOS A TODOS UN EXCELENTE TIEMPO PARA JUDO Y UNION
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

CON APOYO DE:



REGULACÍONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
 

LE DESEAMOS A TODOS UN EXCELENTE TIEMPO PARA JUDO Y UNION
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

CON APOYO DE:



REGULACÍONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
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CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO, como su nombre lo indica, es una asociación 
cuyo objetivo es el desarrollo del deporte y que, en el contexto actual de una pandemia que está 
provocando una creciente ausencia de competencias, transversal a todos los grupos de edad, a 
nivel nacional e internacional, busca, con un nuevo formato en línea, proporcionar una experiencia 
competitiva a los judokas que desde marzo de 2020 se encuentran sin competir.

En este sentido, creemos que existe una urgente necesidad unánime de motivar a los jóvenes 
judokas a seguir entrenando y a aprovechar todos los estímulos para que puedan seguir               
desarrollándose, tanto a nivel técnico, en cuanto a condiciones físicas y mentales. Y pedimos que 
el lema que la Federación Internacional de Judo designó para este año, “Juntos somos más 
fuertes”, esté presente en todos y que todos no solo quieran ser parte de este evento, sino que 
también ayuden a compartirlo, para que todos los jóvenes judokas de los clubes más remotos 
tienen un aliciente para no dejar de practicar judo.

Tenemos la certeza de que algunas Asociaciones podrán encontrar la forma de apoyar a sus 
clubes y a sus deportistas que atraviesan un momento muy delicado, mediante un pago parcial o 
una selección interna o de otro modo que, para su realidad, sea la mejor. Tenemos la certeza 
porque lo han hecho en el pasado reciente y porque son cada vez más conscientes de su               
importancia, su papel y de las necesidades de sus clubes.

Conscientes de esta realidad que atravesamos, enfrentamos un dilema. Defendemos que el derecho 
a hacer deporte no debe estar condicionado por cuestiones económicas, intentamos que esta 
competición esté abierta a todo el mundo. Pero, por otro lado, queríamos que la medalla fuera 
diferente a todas las demás, ya que el momento que vivimos es diferente a todos los demás, y a 
todos aquellos que hasta ahora no se han rendido y que siguen haciendo judo con todas las 
dificultades y miedos que tuvieron que superar, merecen una medalla.

El formato online permite que a pesar de estar separados, podamos estar unidos. Y en este 
formato particular, lo que se evalúa es la calidad de la ejecución de los movimientos fundamentales 
del judo y la velocidad del judoka.

1 - PARTICIPANTES

1.1 - La competición se divide en 4 grupos:
U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Dado que cada uno realiza los movimientos de forma aislada, no existen categorías de peso 
ni divisiones de género.

1.3 - Podrán participar judokas de cualquier nacionalidad. Sin embargo, al principio, cada país 
compite internamente. Los 3 primeros a nivel nacional tendrán acceso al concurso internacional.

1.4 - Si un país no tiene más de 10 participantes en un de los grupos, los participantes de ese 
grupo y de ese país serán ubicados en un “país” designado como “Friendland”.

2 - PRESENTACIÓN

2.1 - Todos los deportistas deberán presentarse en judogi blanco o azul y con el cinturón de su 
graduación.

2.2 - A pesar del contexto, dado que los ejercicios se realizan sin compañero y son físicamente 
exigentes, aconsejamos que nadie se encuentre en un radio de 3 m del judoka y que no use la 
máscara durante el ejercicio.

3 - COMPETICIÓN

3.1 - CALENDARIO
Competencia Nacional - 14 de febrero al 14 de marzo
Resultados y medallas - del 24 de marzo al 31 de marzo
Competencia Internacional - 1 de abril al 10 de abril
Resultados y premios - 15 de abril

3.2 - PROCESO
_ Antes del inicio del período de la Competencia Nacional, la organización comunicará los ejercicios 
que componen cada uno de los 3 “combates”, así como el tiempo de duración de cada uno, y 
cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar, o no. Toda esta                 
información también se incluye en esta Regulacíon de la Competición (punto 6 - tiempos; punto 7 
- ejercicios de los 3 “combates”; punto 8 - criterios de evaluación).
_Para simplificar el proceso y para que se concentre toda la información, la inscripción se realiza 
a través de un formulario, en el que se envía el comprobante de pago de la misma, el enlace de la 
prueba del (los) atleta (s) y la puntuación.
_Si deseas enviar más de una entrada, puedes descargar el documento de excell y luego de    
completarlo enviarlo a info@cpdj.org con el comprobante de pago adjunto.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Nacional, el equipo arbitral verifica los registros 
presentados, determinando así qué 3 representantes de cada país pasan a la Competencia          
Internacional.
_Sólo los 3 primeros en cada grupo de edad a nivel nacional tienen acceso al Concurso Internacional.
_ Antes del inicio del período de Competencia Internacional, la organización comunicará los    
ejercicios que componen cada una de las 3 nuevas “peleas”, así como el tiempo de duración de 
cada grupo, y cuáles son los criterios de evaluación de los movimientos a contabilizar , o no.
_ Nuevamente, para simplificar el proceso y para que toda la información esté concentrada, se 
envían los enlaces de la (s) carrera (s) de los atletas y la inscripción.
_ Cuando finaliza el período de la Competencia Internacional, el equipo de árbitros verifica los 
registros presentados, determinando así cuáles son los cuatro ganadores de la Competencia 
Internacional.

3.3 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
_Las pruebas / videos deben ser enlaces de Youtube enviados a través del formulario de inscripción 
al Concurso Nacional o al Concurso Internacional, o del documento de excell.
_La privacidad de los videos de Youtube puede limitarse a las personas que tienen el enlace y 
eliminarse después de la competencia.
_ No se aceptarán vídeos enviados por cualquier medio que no sea el formulario o del excell.
_Los videos solo se pueden editar para unir los 3 “combates” en un solo video. Ya que cada     
“combate” no puede tener ningún tipo de edición (cambios de audio, superposiciones, cortes, 
aumento o disminución de velocidad) y debe tener un plan único.
_ Cada participante es responsable de asegurar un buen plan para una buena evaluación de los 
movimientos de su prueba, de lo contrario no se le permitirá acceder a la Competencia Internacional. 
Si esto sucede en la Competencia Internacional, su prueba no se tomará en cuenta a los efectos 
de elegir al ganador.

_ La prueba se podrá filmar donde el participante lo entienda, debiendo asegurarse de lo         
mencionado en el punto anterior.
_Si la prueba no se realiza en un dojo, se deben garantizar todas las condiciones de seguridad.
_ Se permite dibujar un cuadrado de referencia en el suelo, en los niveles U9 y U12.

3.4 EVALUACIÓN / PUNTUACIÓN
_El sistema de puntuación de esta competición se realiza contando el número de movimientos 
correctos en el tiempo definido para el grupo: 1 movimiento = 1 punto.
_No hay penalización por un movimiento incorrecto, simplemente no se cuenta.
_ Basta que no se cumpla uno de los criterios de evaluación para que el movimiento se considere 
incorrecto y como tal no se contabilice.
_En el formulario de inscripción o en el documento excell y luego en el formulario de Competición 
Internacional, el propio deportista comunica su puntuación.
_ La verificación de los registros estará a cargo del árbitro internacional João Guerra.
_En caso de empate en el número de repeticiones, el judoka más joven saldrá adelante, si siguen 
empatados, el que se apunte primero estará por delante.
_Los criterios de evaluación se detallarán en el punto 8 del reglamento y se complementarán con 
vídeo.

4 - REGISTRO
_ Las inscripciones se realizan a través del formulario https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 o 
vía info@cpdj.org con el documento sobresaliente para múltiples inscripciones.
_ La inscripción y el pago de la tasa de inscripción deben realizarse dentro del período del Con-
curso Nacional.
_ La cuota de inscripción es de 15 € para Portugal y 20 € para el resto de países, debido a los 
costes de envío de la medalla.
_ Los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria a:
CPDJ - CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
El comprobante se enviará en el formulario de registro.
_ Si no desea autorizar el uso de los videos con el fin de promocionar / dar a conocer el evento en 
las redes sociales o canales de comunicación del CPDJ, asinala en el formulario de registro.
_ Las inscripciones están limitadas a los primeros 100 inscritos.
_ PRE-RESERVAS - Debido al límite de inscripciones, se pueden realizar pre-reservas, mediante 
el pago del 50% de la inscripción. En este caso, se debe completar el formulario y enviar el        
documento de excell con los enlaces y la puntuación a info@cpdj.org.

5 - PREMIOS
_ MEDALLA - Creemos que, con todos los obstáculos que la pandemia ya ha puesto por delante, 
los que continúan haciendo judo deben ser recompensados. En este sentido, por su pasión y 
resistencia, todos los suscriptores recibirán una medalla.
_ DIPLOMA - Los 3 finalistas de cada paso a nivel nacional recibirán un Diploma.
_ JUDOGI BLANCO + JUDOGI AZUL - Los ganadores de cada paso de la Competencia Internacional 
ganarán un judogi blanco y un judogi azul.

6 – TIEMPOS DE “COMBATES”
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSICíON DE LOS 3 “COMBATES”
7.1 – “COMBATE” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado derecho
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x lado izquierdo
3) Ushiro Ukemi (posicíon de pie) 3x
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.2 – “COMBATE” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado derecho
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x lado izquierdo
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado derecho
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x lado izquierdo
(repita los puntos 1, 2, 3 y 4 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

7.3 – “COMBATE” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado derecho
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x lado izquierdo
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x lado derecho - lado izquierdo - lado derecho - lado izquierdo - 
lado derecho - lado izquierdo - …
(repita los puntos 1, 2 y 3 hasta que finalice el tiempo establecido para el grupo)

8 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 - “COMBATE” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_Los pies deben mantenerse separados. Si los pies están juntos, el movimiento no se contará.
_ Las manos y los codos deben estar a la altura de los hombros o por encima de ellos. De lo      
contrario, el movimiento no se contará.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ La cabeza no puede tocar el suelo. Si toca, el movimiento no se contará.
_Los brazos deben golpear aproximadamente a 45 grados del cuerpo. Si están a 90 grados o más, 
el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar juntas y rectas. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ Entre cada caída, cuando el judoka se levanta, debe hacer la extensión completa de sus piernas. 
De lo contrario, el movimiento no se contará.
 
8.2 - “COMBATE” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ Cuando el judoka inicia el movimiento hacia atrás con el pie, la mano del mismo lado debe 
elevarse a la altura de los hombros, como si estuviera tirando del oponente. De lo contrario, el 
movimiento no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ El judoka debe estar despejado con el pie adelantado y las manos deben estar correctamente 
colocadas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

_ El judoka solo debe golpear el suelo con la mano correcta. De lo contrario, el movimiento no se 
contará.
_ El judoka debe ponerse de pie sin poner ninguna rodilla en el suelo y solo en el U9 no será 
penalizado por cruzar las piernas. De lo contrario, el movimiento no se contará.

8.3 - “COMBATE” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ Cuando el judoka comienza el movimiento haciendo avanzar el pie, la mano del mismo lado 
debe elevarse a la altura de los hombros, como si tirara del oponente. De lo contrario, el           
movimiento no se contará.
_La mano de la solapa se puede sujetar por el hombro como un Morote Seio Nage o tener el    
movimiento de lanzar un hacha o una piedra. Si no se verifica ninguna de las opciones, el movimiento 
no se contará.
_ El peso debe permanecer en ambos pies. Si sólo la punta del pie toca el suelo, sin que el judoka 
ponga peso sobre él, el movimiento no se contará.
_La rotación de todo el cuerpo debe ser de 180 grados, tanto para iniciar el movimiento como 
para finalizarlo. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_El movimiento debe realizarse siempre en la misma dirección, y el judoka debe volver a la 
posición inicial para iniciar un nuevo movimiento. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_Las piernas deben estar ligeramente flexionadas.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ El judoka debe iniciar el movimiento sobre una plancha o, en el caso del paso U9, con los brazos 
extendidos. De lo contrario, el movimiento no se contará.
_ El pie más adelantado debe cruzar la línea del codo o la mano de apoyo. De lo contrario, el   
movimiento no se contará.

9 - ACLARACIONES
_ Todas las consultas y dudas se pueden realizar a través del correo electrónico: info@cpdj.org
_Cualquier situación que no esté clara, CPDJ se reserva el derecho de tomar una decisión.
_Debido a la situación de pandemia y al formato innovador de la competencia, el CPDJ se reserva 
el derecho a realizar cambios que tengan como objetivo el mejor funcionamiento del concurso y 
el bienestar de los participantes.
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CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER

SUPPORTED BY:



REGULATIONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER

SUPPORTED BY:



REGULATIONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER

SUPPORTED BY:



REGULATIONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER

SUPPORTED BY:



REGULATIONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER

SUPPORTED BY:



REGULATIONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER

SUPPORTED BY:



REGULATIONCOMPETITIONLINE
PURE SKILLS & PURE SPEED

CPDJ - CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF JUDO, as its name indicates, is an association 
whose objective is the development of this sport, and that, in the current context of a pandemic 
that is causing an increasing absence of competitions, transversal to all age groups, nationally 
and internationally, seeks, with a new online format, to provide a competitive experience to judokas 
who since March 2020 have been without competing.

In this sense, we believe that there is a unanimous urgent need to motivate young judokas to    
continue training and to take advantage of all the stimuli so that they can continue to develop, both 
at a technical level, in terms of physical and mental conditions. And we call for the motto that the 
International Judo Federation designated for this year, “Stronger Together”, to be present in 
everyone mind and that everyone not only wants to be part of this event, but also helps to share it, 
so that all young judokas of the most remote clubs have an incentive not to stop doing judo.

We are certain that some Associations will be able to find a way to support their clubs and their 
athletes who are going through a very delicate moment, through a partial payment or an internal 
selection or in other way that, for their reality, is the best. We are certain because they have done 
so in the recent past and because they are increasingly aware of their importance, their role and 
the needs of their clubs.

Aware of this reality that we are going through, we faced a dilemma. We defend that the right to 
do sport should not be conditioned by economic issues, we try to make this competition open to 
everyone. But, on the other hand, we wanted the medal to be different from all the others, since 
the moment we live in is different from all the others. Plus, all those who until now have not given 
up and continue to do judo with all the difficulties and fears they had to overcome, deserve a 
medal.

The online format allows that despite being apart, we can be united. And in this particular format, 
what is evaluated is the quality of the execution of fundamental judo movements and the speed of 
the judoka.

1 - PARTICIPANTS

1.1 - The competition is divided into 4 groups:

U18 – 2004/2005/2006
U15 – 2007/2008/2009
U12 – 2010/2011/2012
U9 – 2013/2014/2015

1.2 - Since each one performs the movements alone, there are no weight categories or gender 
divisions.

1.3 - Judokas of any nationality may participate. However, at first, each country competes              
internally. The first 3 nationally will have access to a second international competition.

1.4 - If a country does not have more than 10 participants in an age group, the participants in that 
group and that country will be placed in a "country" designated as "Friendland".

2 - PRESENTATION

2.1 - All athletes must present themselves in white or blue judogi and with the belt of their      
graduation.

2.2 - Despite the context, since the exercises are performed without a partner and are physically 
demanding, we advise that no one is within a 3 m radius of the judoka and that he does not wear 
the mask during the exercise.

3 - COMPETITION

3.1 - CALENDAR
National Competition - February 14th to March 14th
Results and Medals - from March 24th to March 31st
International Competition - April 1st to April 10th
Results and Awards - April 15th

3.2 - PROCESS
_ Before the start of the National Competition period, the organization will communicate the 
exercises that comprise each of the 3 “fights”, as well as the duration time for each age group, 
and the evaluation criteria for the movements to be counted, or not. This information is also 
included in this Competition Regulations (point 6 - duration; point 7 - exercises of the 3 “fights”; 
point 8 - evaluation criteria).
_To simplify the process and so that all the information is concentrated, the registration is done 
through a form, the proof of payment is to be sent attached in it, the athlete's link and the score 
are also submitted in this form.
_If you want to submit more than one entry, you can download the excell document and after 
filling it out, send it to info@cpdj.org with the payment receipt attached.
_ When the National Competition period ends, the referee team will check the return data,          
determining which 3 representatives from each country will pass to the International Competition.
_Only the top 3 in each step at national level have access to the International Competition.
_ Before the start of the International Competition period, an organization will communicate the 
exercises that make up each of the new 3 “fights”, as well as the duration time for each step, and 
what are the evaluation criteria for the movements to be counted, or do not.
_ Again, to simplify the process and so that all the information is concentrated, the link (s) of the 
athlete (s) race (s) and registration are submitted.
_ When the International Competition period ends, the referee team checks the registration data, 
thus determining which are the four winners of the International Competition.

3.3 PROOFS PRESENTATION
_The proofs / videos must be Youtube links sent via the National Competition entry form or the 
International Competition form, or in the excell document.
_The privacy of Youtube videos may be limited to people who have the link, and removed after the 
competition.
_ Videos sent by any means other than the form or excell document will not be accepted.
_The videos can only be edited to join the 3 “fights” in a single video. Since each “fight” cannot 
have any type of editing (audio changes, overlays, cuts, increase or decrease speed) and must 
have a unique plan.
_ Each participant is responsible for ensuring a good plan for a good evaluation of the movements 
of his/her performance, otherwise he/she may not be allowed to access the International        
Competition. If this happens in the International Competition, your performance will not be taken 
into account for the purpose of electing the winner.
_ The test can be filmed where the participant understands, but must ensure what is mentioned 
in the previous point.

_If the test is not done in a dojo, all security conditions must be ensured.
_ It is allowed to draw a reference square on the floor/mat, in levels U9 and U12.

3.4 EVALUATION / SCORING
_The scoring system of this competition is made by counting the number of correct movements in 
the time period defined for the age group: 1 movement = 1 point.
_There is no penalty for a wrong move, it just is not counted.
_ It is enough that one of the evaluation criteria is not met so that the movement is considered 
wrong and as such is not accounted for.
_In the registration form or in the excell document and then in the International Competition 
form, the athlete him/herself communicates his/her score.
_ Verification of the records will be the responsibility of the international referee João Guerra.
_In case of a tie in the repetition number, the youngest judoka will be ahead, if they are still tied, 
whoever signed up first will be ahead.
_The evaluation criteria will be detailed in point 8 of the regulation and will be complemented with 
video.

4 - REGISTRATION
_ Registrations are made through the form https://forms.gle/JYbxsQrgGfeVsPxu7 or via info@cpdj.org 
with the excell document for multiple registrations.
_ Registration and payment of the registration fee must be made within the period of the National 
Competition.
_ The registration fee is 15 € for Portugal and 20 € for other countries, due to shipping costs of the 
medal.
_ Payments must be made by bank transfer to:
CPDJ – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO JUDO ASSOCIAÇÃO
IBAN PT50 0033 0000 4544 3685 6860 5
Proof will be sent on the registration form.

_ If you do not wish to authorize the use of the videos for the purpose of promoting / publicizing 
the event on CPDJ's social networks or communication channels, check the registration form.
_ Entries are limited to the first 100 registrants.
_ PRE-RESERVATIONS - Due to the limit of registrations, pre-reservations can be made by paying 
50% of the registration. In this case, the form must be filled out and the excell document with the 
links and punctuation sent to info@cpdj.org.

5 - AWARDS
_ MEDAL - We believe that, with all the obstacles that the pandemic has already put in front, those 
who continue to do judo should be rewarded. In this sense, for their passion and resilience, all 
subscribers will receive a medal.
_ DIPLOMA - The 3 finalists of each age group at national level will receive a Diploma.
_ WHITE JUDOGI + BLUE JUDOGI - The winners of each age group of the International Competition 
will win a white judogi and a blue judogi.

6 – “FIGHTS” DURATION
2min _ U18 – 2004/2005/2006
2min _ U15 – 2007/2008/2009
1min _ U12 – 2010/2011/2012
1min _ U9 – 2013/2014/2015

7 – COMPOSITION OF THE 3 “FIGHTS”
7.1 – “FIGHT” 1
HAJIME > 
1) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the right
2) Uchikomi Han Goshi (Base 1) 5x to the left
3) Ushiro Ukemi (posição de pé) 3x
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

7.2 – “FIGHT” 2
HAJIME > 
1) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the right
2) Uchikomi Ushiro Mawari Sabaki (Base 2 - Recuar) 5x to the left
3) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the right
4) Zempo Kaiten Ukemi 2x to the left
(repeat points 1, 2, 3 and 4 until the time set for the age group ends)

7.3 – “FIGHT” 3
HAJIME > 
1) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the right
2) Uchikomi Kaiten Jiku (Base 3 - Pivô) 5x to the left
3) Uchikomi Kesa Gatame 10x one to the right - one to the left - one to the right - one to the 
left - one to the right - one to the left - …
(repeat points 1, 2 and 3 until the time set for the age group ends)

8 - EVALUATION CRITERIA
8.1 - “FIGHT” 1
 8.1.1 - Uchikomi
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The feet must be kept apart. If the feet are together, the movement will not be counted.
_ Hands and elbows should be at or above shoulder height. If not, the movement will not be counted.

 8.1.2 - Ushiro Ukemi
_ The head cannot touch the ground. If you touch, the movement will not be counted.
_The arms should hit approximately 45 degrees from the body. If they are at 90 degrees or more, 
the movement will not be counted.
_The legs should be together and straight. If not, the movement will not be counted.
_ Between each fall, when the judoka gets up, he/she must do the full extension of his/her legs. 
If not, the movement will not be counted.
 
8.2 - “FIGHT” 2
 8.2.1 - Uchikomi
_ When the judoka starts the movement by withdrawing his foot, the hand on the same side must   
raise at shoulder level, as if he/she were pulling the opponent. If not, the movement will not be 
counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.
 
 8.2.2 - Kempo Kaiten Ukemi
_ The judoka must be clear on the forward foot and the hands must be correctly placed. If not, the 
movement will not be counted.
_ The judoka must only hit the ground with the correct hand. If not, the movement will not be 
counted.

_ The judoka must stand up without placing any knee on the ground and only in the U9 will not be 
penalized for crossing the legs. If not, the movement will not be counted.

8.3 - “FIGHT” 3
 8.3.1 - Uchikomi
__ When the judoka starts the movement by advancing the foot, the hand on the same side must 
raise at shoulder level, as if pulling the opponent. If not, the movement will not be counted.
_The hand of the "collar" can be held at the shoulder like a Morote Seio Nage or have the        
movement of throwing an ax or a stone. If neither option is verified, the movement will not be counted.
_ The weight must remain on both feet. If only the tip of the foot touches the ground, without the 
judoka putting weight on it, the movement will not be counted.
_The rotation of the entire body must be 180 degrees, both to start the movement and to end it.    
If not, the movement will not be counted.
_The movement must always be made in the same direction, and the judoka must return to the 
starting position to start a new movement. If not, the movement will not be counted.
_The legs should be slightly flexed.

 8.3.2 - Kesa Gatame Uchikomi
_ The judoka must start the movement on a plank or, in the case of step U9, with arms                  
outstretched. If not, the movement will not be counted.
_ The most advanced foot should cross the line of the elbow or supporting hand. If not, the     
movement will not be counted.

9 - CLARIFICATIONS
_ All questions and doubts can be asked through the following email: info@cpdj.org
_Any situation that is not clear, CPDJ reserves the right to make a decision.
_Due to the pandemic situation and the innovative format of the competition, CPDJ reserves the 
right to make changes that aim at the better functioning of the competition and the well-being of 
the participants.

WE WISH ALL OF YOU AN EXCELLENT TIME FOR JUDO AND UNION
STRONGER TOGETHER
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