
	 	

Níveis de Certificação de Juízes 
A ATA orgulha-se de treinar os cintos pretos para juízes a nível regional, nacional e mundial. Os cintos pretos são 
preparados para se qualificarem como Juiz de Canto - Nível 1, Juiz Central Nível 2, Juiz Central Nível 3. Em 
competição cada ring (excepto os dos Tigers) tem 3 juízes qualificados para avaliar os competidores. As certificações 
são válidas por um ano. Estes requisitos são obrigatórios de 1º a 9º Dan. Aos cintos pretos que não tenham as 
certificações de juiz em dia será retida a permissão para fazer exame. 

 

Nível 1 
Regras para juiz nível 1: 

• Ter no mínimo 14 anos e ser 1º Dan ou acima. 
• Pode ser juiz de canto em rings de cintos coloridos. 
• Juízes com 17 anos ou menos não podem ajuizar rings que contenham alunos mais velhos que eles. 
• Têm que saber o seguinte: 

• Todas as formulas de cintos coloridos. 
• Defesas e Ataques de Branco, Laranja e Amarelo. 
• Estar familiarizado com todas as armas autorizadas em competição de cintos coloridos. 

• É altamente recomendado que qualquer pessoa que se queira certificar como juiz nível 1 tenha experiencia em 
torneio como time e score keeper. 

 

Nível 2 
Regras para juiz nível 2: 

• Ter no mínimo 16 anos e ser 1º Dan ou acima. 
• Pode ser juiz central ou de canto em rings de cintos coloridos. 
• Pode ser juiz de canto em rings de cintos pretos até à sua graduação. 
• Juízes com 17 anos ou menos não podem ajuizar rings que contenham alunos mais velhos que eles. 
• Têm que saber tudo o que é exigido a um juiz nível 1. 
• Têm que saber as formulas de cinto preto incluindo a da sua graduação. 
• Tem que ter conhecimento das armas incluídas no currículo de cinto preto das graduações que ajuíza. 
• É altamente recomendado que qualquer pessoa que se queira certificar como juiz nível 1 tenha experiencia em 

torneio como juiz nível 1. 

 

Nível 3 
Regras para juiz nível 3: 

• Ter no mínimo 18 anos e ser 2º Dan Decidido ou acima. 
• Pode ser juiz central em rings de cintos coloridos. 
• Pode ser juiz de canto em rings de cintos pretos até à sua graduação. 
• Pode ser juiz de central em rings de cintos pretos até à graduação abaixo da sua. 
• Têm que saber tudo o que é exigido a um juiz nível 2. 
• É altamente recomendado que qualquer pessoa que se queira certificar como juiz nível 1 tenha experiencia em 

torneio como juiz nível 2. 
  



	 	

Obter a Certificação de Juiz 
Os requisitos para certificar ou recertificar são os mesmos para todos os níveis de juiz. 

1. Conhecer as Regras. 
2. Receber treino prático do seu instrutor. 
3. Os alunos têm que fazer e passar com uma nota mínima de 90% o exame de certificação online 

correspondente ao seu nível. (O exame está em http://www.atatesting.com) 
4. Ter o aval do seu instrutor indicando que sabe o currículo para o seu nível. 
5. Participar numa clinica de juízes liderada pela FPS. Podem fazer o exame online antes da clinica e trazer o 

resultado impresso, bem como o aval do instrutor por escrito e assinado. 

Uma semana após a clinica o Departamento de Torneios (DT) entrega os resultados recebidos ao RTTL que envia 
para registo na ATA. Nessa altura o juiz pode encomendar, através do seu instrutor, o emblema apropriado à WMA. 
O DT e o RTTL não são responsáveis por recolher encomendas de emblemas de juiz. 

As clinicas de juízes não têm qualquer custo para os alunos. 
 
Notas: 

• Participar nas reuniões de juizes na manhã dos torneios não conta como clinica de juízes. 
• Nenhum cinto preto ou instrutor deve pedir ao DT ou RTTL para certificar ou recertificar um juiz de qualquer 

nível sem este ter participado numa clinica e ter feito o exame online, independentemente da graduação e 
experiencia. 

• Qualquer aluno, independentemente da graduação, que tenha a autorização do seu instrutor pode participar 
nas clinicas de juízes. 

• Todos os níveis de certificação/recertificação têm que participar numa clinica para poder 
certificar/recertificar. 

 

Níveis de Certificação de Armas 
Os exames de certificação/recertificação de armas são feitos no fim das clinicas. Os juízes apresentam as 
formulas dos respectivos níveis. 
 

Nível 1 

• Bahng Mahng Ee – Bastão Curto Simples; 
• Ssahng Jeol Bong – Matraca Simples; 
• MR Jahng Bong – Bastão Longo Médio Alcance. 
 

Nível 2 

• Double Bahng Mahng Ee – Bastão Curto Duplo; 
• Double Ssahng Jeol Bong – Matraca Dupla; 
• Ssahng Nat – Foices Duplas. 
 

Nível 3 

• LR Jahng Bong – Bastão Longo - Longo Alcance; 
• Gum Do - Espada Estreita (só uma); 
• Oh Sung Do - Espada Larga (só uma).  
  

Nível 4 

• Jee Pahng Ee - Bengala; 
• Sam Dan Bong – Bastão Triplo. 

 

 
 


