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Seminário Estadual de Arbitragem (2) – FPJ 2015.
Local: Teatro Mauá - SP
Data: 07 de fevereiro de 2015.
Recomendações/Atenção:
01. Na entrada dos árbitros na 1ª rodada, esses devem se entreolhar para
acelerar ou não, para que cheguem juntos e executem o Rei inicial juntos;
02. Ao Punir ou dar a Vitória, olhar ao competidor;
03. Após avaliar, movimentar em vez de virar a cabeça para ver a opinião dos
árbitros laterais (mesa);
04. Havendo uma mudança, quer de avaliação ou de penalização,
necessitando um Torikeshi. O ÁRBITRO NÃO DEVE MUDAR A SUA
EXPRESSÃO FACIAL!!!
05. Apresentação do Árbitro = Competidor!!!
06. Profissionalismo da Equipe de Trabalho: árbitros com atitudes edificantes,
permanecer sentado em seu local destinado, não deixar os competidores
esperando!!!
07. Não permitir que o(s) competidor(es) passem pelas suas costas do
árbitros. Ter 100% de controle da luta e dos competidores!!
08. Coordenador de Arbitragem e/ou de Área, observar:
08.1. Vídeo replay;
08.2. Posição dos árbitros laterais (mesa);
08.3. Posição dos Técnicos não de “atrapalhar” a visão/acompanhamento
dos árbitros de mesa;
08.4. Fluxo de entrada e saída do árbitro central;
08.5. Trabalho de Equipe, quer os árbitros de mesa dando suporte ao
árbitro de tatame, como os que estão de fora, na verificação, quer
dos judoguis, elástico de cabelo, protetor bucal, dilatador nasal .....
09. Observar um Ossae Komi, que ocorre na área vizinha e possa criar um
perigo aos competidores, comandar um “Matte Preventivo”;
10. Aguardar toda a conclusão do golpe, para depois avaliar. NÃO SE
ANTECIPAR!!!
11. Árbitro central, atenção na condução da luta, por exemplo:
11.1. Comandar Hajime, com os competidores em “condições de luta”;
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11.2. Comandar Matte (indevido), não prejudicar a execução de um golpe,
dando Matte, no meio de sua execução.
12. Ser atuante e enérgico se ocorrer um Atendimento Médico, sempre
pensando na integridade física do atleta/competidor, ser passivo, não
significa estar calmo ou ter controle da luta!!!
13. Comportamento dos Técnicos, via de regra cabe mais aos árbitros de
mesa, esta conferência, dando um suporte ao árbitro de tatame, deixando
a ele se concentrar mais na luta;
14. Movimentação do árbitro de tatame, atenção em não se posicionar a
frente da câmera do vídeo;
15. CONVOCAÇÃO!! Fica estabelecido a necessidade do árbitro responder,
que SIM ou NÃO, a sua convocação, para não prejudicar a Competição e
não sobrecarregar o trabalho dos árbitros;
16. PEDIDO!!! Árbitros estarem OK com a FPJ, não ocorrer o que foi visto no
Exame.

