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BOLETIM FGJ 69/2011 

CAMPEONATO ESTADUAL  

POR EQUIPES 2011 (SUB-15) 
TROFÉU BENEMÉRITOS DO JUDÔ GAÚCHO 

 

Data: 04 de Dezembro de 2011 - Domingo 

Local: Ginásio Municipal Celso Morbach 

Endereço: Av. Dom João Becker, s/nº - São Leopoldo 
 
 

Classes: 
CLASSE ANO  

NASCIMENTO 
DIVISÂO 

Sub 15 1997/1998 Não há 
 
Observações: 
- não há limite de graduação, pode-se inscrever atletas de qualquer graduação. 
 
Taxa de inscrição: 

R$ 20,00 para as filiadas distantes de Porto Alegre acima de 400 km 

R$ 25,00 para as filiadas distantes de Porto Alegre entre 150 e 400 km 

R$ 30,00 para as demais filiadas 

 
Inscrições: 

a) Até às 24 horas do dia 30 de Novembro de 2011 (quarta-feira), somente através do e-mail 
campeonato@judors.com.br  
 

Documentação: 

1.1. A filiada deve estar em dia com a anuidade 2011 (anuidade quitada ou parcelamento iniciado e em dia) 

1.2. O atleta deverá apresentar a carteira da FGJ com a quitação da anuidade 2011. 

1.3. Somente serão aceitas novas filiações ou regularização de anuidade de atletas até o dia 28 de 

novembro de 2011 (segunda-feira). 

 
Regulamento Técnico: 

 
1.1. Caso o atleta exceda o peso na categoria a que foi inscrito terá a opção de ser inserido, se 

assim desejar o técnico da equipe, na primeira categoria imediatamente superior, 
respeitando o número mínimo de 3 componentes por equipe; 

1.2. Será permitido apenas um técnico por filiada para acompanhar a pesagem; 
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1.3. As equipes serão compostas por um total de, no máximo, 10 atletas (2 por categoria de 
peso) e, no mínimo, 3 atletas, que deverão estar relacionados no formulário de inscrição.  

1.4. As equipes para cada rodada serão formadas por 5 atletas, o número mínimo para os 
atletas inscritos para uma rodada será de 3 atletas. 

1.5. A ordem de combate para as classes será de acordo com o peso corporal dos atletas: 
 

MASCULINO 
 

Ordem de 
combate 

 

Sub 15 

1º - 48 kg 

2º - 48 kg 

3º Livre 

4º Livre 

5º Livre 

 
FEMININO 

 

Ordem de 
combate 

 

Sub 15 

1º - 48 kg 

2º - 48 kg 

3º Livre 

4º Livre 

5º Livre 

 
 

1.6. A FGJ autoriza as filiadas da capital e região metropolitana a receber como empréstimo 1 
atleta para competir por cada classe e naipe, sem a necessidade de transferência inter-
clubes; as filiadas do interior a FGJ autoriza a receber como empréstimo 2 atletas para 
competir por cada classe e naipe, sem a necessidade de transferência inter-clubes. Para 
isso é necessário que a entidade de origem forneça uma declaração de liberação do atleta 
que será emprestado.  

1.7. O atleta poderá ser escalado pelo técnico na categoria de peso superior àquela que ele 
pesou no momento da pesagem oficial, com exceção das classes mirim e infantil. 

1.8. O técnico terá o prazo de 15 minutos antes do prazo para o início da rodada para entregar 
a escalação para a equipe da mesa central, findo os quais será considerada a escalação 
anterior, caso não seja apresentada outra. Cada técnico poderá escalar no mínimo 3 e no 
máximo 5 atletas, a fim de entrar no shiai-Jo.  
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1.9. Na competição por equipes, em caso de poule, caso não haja vencedor no combate, é 
válido o hike-wake; 

1.10. Caso a rodada seja de eliminatória simples e o confronto das equipes termine empatado, a 
decisão é por pontos (ippon 10 pontos, wazari 7 pontos e Yuko 5 pontos), se ainda 
persistir empatado, retorna para a decisão o confronto no qual houve empate, persistindo o 
empate, a decisão é por hantei nesse confronto; 

1.11. Cada filiada poderá inscrever quantas equipes quiser em cada classe. 

Uniforme: 
1. Recomenda-se o uso de judogui azul e de judogui branco para a classe sub 15. 
2. Aos técnicos: uso obrigatório do crachá de identificação e camisa alusiva à equipe na qual está 

representando. 

Premiação: 
1. Medalhas para todos os atletas inscritos que se classificarem em 1°, 2° e 3° lugar (1 terceiro); 

 
2. Premiação às cinco primeiras filiadas na contagem geral de pontos ganhos no Campeonato 

Estadual por Equipe 2011 (soma do masculino e feminino), que segue abaixo: 
Equipe Campeã: 45 pontos 
Equipe Vice-Campeã: 25 pontos 
Equipe 3° colocada: 15 pontos 
Equipe 4ª colocada: 10 pontos 
Participação: 5 pontos por equipe inscrita. 

Tempo de confronto: 
3 minutos: Sub 15. 

 
Sistema de disputa: 

1. Sistema olímpico com eliminatória simples, repescagem dos finalistas; 

2. Poule: quando houver um número de até 4 equipes. 

Porto Alegre, 25 de Novembro de 2011. 

 

 

Antonio Carlos de O Pereira – Kiko  Carlos Eurico da Luz Pereira 
  Diretor Técnico FGJ    Presidente FGJ 

 
Federação Gaúcha de Judô 40 anos – Administração 2008-2011 

Formando campeões no tatame e na vida. 
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Horários: 

Pesagem Classe Inicio Previsto da competição 

13:40 às 14:20 Sub 15 16:30 

 
 

ATENÇÃO: Estes horários estão sujeitos a modificação até a data da competição, de acordo com o 
número de inscritos na mesma, sendo que qualquer modificação será previamente divulgada no site da FGJ. 
Avisamos também que o horário do inicio das classes é uma previsão, podendo haver alguns atrasos por conta 
do número de inscritos na competição e do andamento da mesma, pois existem muitas variáveis envolvidas em 
uma competição de grande porte, ficando impossível prever com exatidão a duração de cada classe.  

 
Solicitamos a colaboração dos professores, para que enviem as inscrições com a maior antecedência 

possível e que tenham atenção na hora de realizar a inscrição, principalmente em relação ao peso do atleta. 
Solicitamos ainda que no dia da competição acompanhem seus atletas na pesagem, pois os erros de inscrição e 
problemas de pesagem são as principais causas de atrasos nas competições.  

 
 


