



OPEN INTERNACIONAL DE KATA INDIVIDUAL 
A Confederação Sul-Americana de Judô (CSJ) está desafiando você a se manter em movimento e em contato 
com o judô nesse período de isolamento. VOCÊ NEM PRECISA SAIR DE CASA! Se você tem uma câmera no 
seu celular e um judogi, você pode participar! Não fique de fora desta disputa inovadora! 

O QUE É? 
Uma apresentação de kata de sombra. O tori 
apresenta sozinho, sem a presença do uke.  
A apresentação pode ser feita em qualquer lugar. 
Não é necessário estar em um dojo. Pode ser em sua 
garagem, sala, cozinha, jardim, … 

COMO PARTICIPAR? 
Grave um vídeo de sua apresentação e envie para a 
Confederação Sul-Americana de Judô. 

QUEM PODE PARTICIPAR? 
Qualquer pessoa de qualquer idade e de qualquer 
graduação. Não é necessário ser filiado à CSJ. 

QUANTO CUSTA? 
É GRATUITO! Não há valor de inscrição para esse 
evento. É só seguir as instruções e participar. 

INSCRIÇÕES E ENVIO DOS VÍDEOS 
As inscrições e o envio dos vídeos devem ser feitas 
no site da Confederação Sul-Americana de Judô em 
www.CSJUDO.com ATÉ O DIA 17 DE MAIO. 

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO 
A avaliação dos katas será feita por uma banca 
examinadora da Confederação Sul-Americana de 
Judô. 
Todos os participantes receberão certificados. Os 
melhores de cada divisão serão premiados com 
medalhas. 
Os certificados serão enviados por email. As 
medalhas serão entregues no próximo evento da CSJ 
ou enviadas pelo correio. 

KATAS E DIVISÕES 
O seguintes katas farão parte deste evento: 

Você pode apresentar quantos katas quiser dentro de 
sua divisão. 

O QUE O VÍDEO DEVE MOSTRAR? 
Você deve filmar com o celular na horizontal 
capturando toda a apresentação (sem cortes). 
A filmagem deve ser feita da posição da banca 
examinadora (joseki). 
Você deve dar ênfase à movimentação, ao 
desequilíbrio e à execução das técnicas. 
Os katas devem ser apresentados com energia e 
disposição. Imagine que você está fazendo as 
técnicas com seu uke. 
Todas as apresentações devem incluir as saudações 
de abertura e encerramento. 
Caso seu espaço seja menor que o necessário, você 
pode ajustar seu posicionamento. Não serão 
descontados pontos em razão desses ajustes. 

NAGE-NO-KATA

TE-WAZA KOSHI-WAZA ASHI-WAZA

KODOKAN GOSHIN-JUTSU

COMPLETO

SEIRYOKU-ZENYO-KOKUMIN-TAIIKU

TANDOKU-RENSHU

DIVISÃO MAIORES — 13 ANOS OU MAIS

GRUPO C GRUPO B GRUPO A

ATÉ 4º KYU 
(FAIXA LARANJA)

ATÉ 1º KYU 
(FAIXA MARROM)

DAN 
(FAIXAS-PRETAS)

DIVISÃO MENORES — ATÉ 12 ANOS

GRUPO B GRUPO A

ATÉ 5º KYU 
(FAIXA AMARELA) QUALQUER GRADUAÇÃO
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