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1.2.2 - Quando considerar necessário, a IBJJF utilizará dois árbitros adicionais com acesso a 

recurso de video e replay para correção da marcação de pontos, vantagens e punições no 

placar. 

● A correção de qualquer pontuação ou punição assinalada pelo arbitro central só 

acontecerá em caso de concordância entre os dois árbitros com acesso a recurso de 

video e replay. 

● Após concordarem que uma correção de pontuação ou punição deve ser realizada, os 

árbitros com acesso a recurso de video e replay comunicarão a mudança ao árbitro 

central por sistema de rádio. 

● O árbitro central e os árbitros laterais não poderão contestar a decisão dos dois 

árbitros com acesso a recurso de video e replay.  
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5.8.4 Não haverá vantagem de raspagens que comecem e terminem em situação de guarda 

50/50.  
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Novo ponto do item 6.3.2: 

● Realizar a tecnica de queda suplex jogando o adversário de cabeça ou pescoço ao 

solo. 

A queda Suplex é definida pela movimentação em que um dos atletas cintura e levanta o 

oponente para derrubá-lo de costas ou de lado ao solo. 

O uso desta técnica continua sendo permitida desde que essa movimentação não leve o 

adversário de cabeça ou pescoço ao solo. 
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Novo ponto do item 6.3.3: 

●  Quando um ou os dois atletas desrespeitam a seriedade da competição ao 

realizarem ato de simulação de combate ao fechar uma categoria. 
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6.4.23 Nas categorias de faixa branca é proibida a movimentação em que o atleta pula para 

colocar o adversário que está em pé na guarda fechada. Quando tal movimentação ocorrer, o 

árbitro reiniciará a luta com os dois atletas em pé. 
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8.1.3 Os kimonos devem ser inteiramente das cores branco, azul royal ou preto. Não são 

aceitos kimonos com paletós e calças de cores diferentes, assim como não serão aceitos 

kimonos com golas de cores diferentes. Não é permitido o uso de camisas por baixo do 

kimono (com exceção do feminino, que deve respeitar o item 8.1.4). 

 

Novo ponto: 

8.1.4 Na categoria feminino, é obrigatório o uso de camisa de tecido elástico colada ao corpo 

por debaixo do kimono, com mangas curtas ou compridas, sem a necessidade de respeitar 

as exigências em relação a cor da faixa de graduação. Também é permitido o uso de roupa 

de banho em peça única (maiô) ou top de ginástica. 

 

Nova redação 

8.1.8 A calça do kimono deve ter comprimento mínimo de 5 cm acima do maléolo tibial (osso 

do tornozelo). Para a categoria masculino fica proibido utilizar qualquer tipo de calça por 

baixo da calça do kimono. Para a categoria feminino, fica permitido o uso de calça de 

material elástico colada ao corpo por debaixo da calça do kimono, desde que seja de 

comprimento menor do que a calça do kimono. 
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• Homens: 

Bermuda nas cores preta, branca ou preta com branca, com até 50% na cor da graduação 

(faixa) a que o atleta pertence, sem bolsos ou com bolsos completamente fechados por 

costura, sem botões, fechos ou qualquer peça plástica ou metálica que apresente risco ao 

adversário, e com o comprimento que atinja no mínimo abaixo da metade da coxa e no 

máximo até o joelho. 

Camisa de tecido elástico (colado ao corpo) com comprimento que cubra a linha da cintura 

da bermuda, de cor preta, branca ou preta e branca, e com pelo menos 10% na cor referente 

à graduação (faixa) a que o atleta pertence. Camisas 100% na cor da graduação (faixa) a 

que o atleta pertence também são aceitas. 

• Mulheres:  

Short, calça de tecido elástico (colado ao corpo) ou bermuda nas cores preta, branca ou 

preta com branca, com até 50% na cor da graduação (faixa) a que a atleta pertence, sendo a 

bermuda sem bolsos ou com bolsos completamente fechados por costura, sem botões, 

fechos ou qualquer peça plástica ou metálica que apresente risco a adversária, e com o 

comprimento que atinja no mínimo abaixo da metade da coxa e no máximo até o joelho. 

Camisa de tecido elástico (colado ao corpo) com comprimento que cubra a linha da cintura 

da bermuda, de cor preta, branca ou preta e branca, e com pelo menos 10% na cor referente 

à graduação (faixa) a que o atleta pertence. Camisas 100% na cor da graduação (faixa) a 

que o atleta pertence também são aceitas. 
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8.3.5 Proibições referentes a patches e inscrições presentes nos uniformes 

1. Não serão permitidos patches ou inscrições que contenham frases, simbolos ou 

slogans ofensivos a gênero, orientação sexual, etinia, cultura, religião e ideologias 

políticas. 

2. Não serão permitidos patches ou inscrições que contenham frases, simbolos ou 

slogans que façam apologia à violência, vandalismo, atos sexuais, drogas, alcool e 

tabaco. 

 

Novo ponto no item 8.3.8: 

● Também é permitido o uso de uma cobertura de cabeça unificada com a camisa na 

descrição do uniforme feminino, que deve ser de material elástico e que cubra o 

pescoço, orelhas e toda a parte do cabelo, semelhante a uma roupa de mergulho, de 

cor totalmente preta. Apenas a parte do rosto deve estar totalmente descoberta. 

 

  


