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O Ranking mundial da FIJ é 
formado com pontos dos seguintes 
campeonatos:  
 
Copas do Mundo 
 Grand Slam, Grand Prix, Masters 
Campeonatos continentais, 
Campeonatos Mundiais   
Jogos Olímpicos 



18 vagas + cotas continentais 
• Os pontos de cada competição 

individual expiram da seguinte forma:  

•  Nos primeiros 12 meses após a 
competição  os pontos contam 100% 
do seu valor 

•  Após 12 meses os pontos contam 
50% de seu valor 

•  Após 24 meses os pontos não 
contam mais para o ranking 

    Para que os pontos sejam 
considerados, o competidor deve ganhar 

no mínimo uma luta. 

 



Judô Paralímpico 

• Classificação: 

• B1   -     B2    -     B3 

 

Maior Campeão do Brasil:  

Antônio Tenório da Silva 

6 Medalhas Paralímpicas  

 4 ouros – 1 prata – 1 bronze 



Judô X Japão X Mundo 

• 1894 – Guerra Japão X China 

• 1896- Após derrota, China solicita que o Japão forme 
seus estudantes. 7.000 Chineses são formados. 
Trabalho delegado ao Prof. Jigoro Kano. 

• 1945 – Após segunda guerra, EUA proíbem a prática 
do Judô 

• 1949 – Criação da Federação Japonesa 

• 1950 – EUA autorizam o retorno à prática do Judô 



Histórico educacional do Judô no 
Japão 

• 1872 – Sistema de ensino Japonês 

• 1894 – Pedido à Kodokan que envie um 
sensei. E Mestre Jigoro Kano cria um livro para 
a sistematização do ensino. 

• 1903 – mais de 100 escolas 

• Mestre Kano  começa a utilizar o Ju- No- Kata 

• Para a difusão do Judô nas escolas. 

• 30 anos após a criação do Judô – 11.000 
escolas 

 



Judô infantil 
Japão X Brasil 





Porquê   Ju – No – Kata? 

• Pode ser praticado em qualquer lugar e sem 
uniforme específico 

• Todos poderiam desta forma aprender os 
fundamentos do Judô. 

• Funciona como uma forma de aquecimento e 
alongamento. 







 

 

 “ se você desistir de aprender, você 

deveria parar de ensinar” 
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