FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ

BOLETIM FGJ 03/11

COPA CIDADE DE NOVO HAMBURGO
Seletiva Estadual para o Campeonato Brasileiro Regional
Data: 19 de Março de 2010.
Local: Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo
Endereço: Rua Castro Alves nº 166 - B. Rio Branco - Novo Hamburgo.
Este evento conta pontos para o ranking geral das filiadas e ranking geral por atletas, e classifica
o campeão e o vice-campeão para a seletiva final para o Campeonato Brasileiro Regional que será
realizado em SC nos dias 16 e 17 de abril.
1. Tabela de Classes:
ANO NASCIMENTO

Mirim 1ª Divisão
Infantil 1ª Divisão
Sub 13
Sub 15
Sub 17
Sub 20
Sênior 1ª divisão
Sênior 2ª divisão
Veteranos 1 (masculino)
Veteranos 2 (masculino)
Veteranos 3 acima (masculino)
Veteranos (feminino)

Divisão

2003 e 2004
2001 e 2002
1999 e 2000
1997 e 1998
1995 e 1996
1992 a 1994
1982 a 1992
1982 a 1992
1977 a 1981
1972 a 1976
Nascidos até 1971
Nascidos até 1981

Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Branca a laranja
Não há
Não há
Não há
Não há

1. INSCRIÇÕES:
1.1. Prazo: Até às 24h do dia 16 de Março, quarta-feira.
Como

Fazer:

Em

formulário

padrão

disponível

no

site.

Enviar

para

o

e-mail

campeonato@judors.com.br
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 realizadas fora do prazo não serão aceitas.
CONSIDERAÇÕES: A inscrição original deverá ser entregue até o dia do evento, contendo as
seguintes assinaturas: dirigentes, responsáveis técnicos e técnicos.
Obedecer à seqüência do formulário de inscrição.
O atleta Destaque 2010 tem direito a apenas uma inscrição gratuita por evento, sendo que se ele optar
em participar de mais de uma classe ele deverá efetuar o pagamento da inscrição.
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REGULAMENTO TÉCNICO:

2. Pesagem:
2.1. Será feita no local do evento e o atleta só poderá subir na balança UMA única vez.
2.2. O atleta deverá apresentar-se com trajes pessoais (sunga para os homens e “colant” ou camiseta
para as mulheres). Em hipótese alguma atletas podem pesar nus.
2.3. Não haverá tolerância em caso de exceder o limite das categorias;
2.4. Caso o atleta exceda o peso na categoria a que foi inscrito para cima, terá a opção de ser inserido,
se assim o desejar, na primeira categoria imediatamente superior – NÃO SERÃO REMANEJADOS
ATLETAS QUE RODAREM NO PESO PARA BAIXO.
2.5. Atletas sem adversários podem subir quantas classes desejarem para ter adversários;
2.6. Não será permitido atletas abaixo do pré-juvenil a subirem de classe em hipótese alguma (exemplo
do mirim para o infantil).
2.7. Será permitido apenas um técnico por filiada para acompanhar a pesagem;
2.8. O atleta da classe Sub 17 poderá optar por participar do evento nas classes Sub 20 e sênior. O
atleta da classe Sub 20 poderá optar por participar no evento da classe sênior. O atleta da classe
veteranos poderá optar por participar no evento da classe sênior. O atleta da classe sênior 2ª
divisão pode participar na classe sênior 1ª divisão. Para cada classe a mais implica o pagamento de
uma nova inscrição.
2.9. Caso o atleta nas classes Sub 17, Sub 20 e sênior optar por participar em mais de uma classe, ele
deverá, no momento de sua pesagem, informar o oficial da pesagem dessa opção, e certificar-se
de que seu peso foi registrado nas classes solicitadas, sob o risco de ficar de fora da classe onde não
houver o registro de sua pesagem.
3. Uniforme:
3.1. Nas classes Sub 17, Sub 20, sênior e veteranos será obrigatória a utilização do judogui azul.
Recomenda-se também para as classes Sub 13 e Sub 15. Opcional o uso do judogui azul para as
classes mirim e infantil.
3.2. Lembramos que o judogui azul é um judogui diacrítico. Nas demais classes o judogui obrigatório é o
branco.
3.3. Será obrigatória a utilização de chinelo pelo atleta, não sendo permitido o trânsito dos mesmos na área de
competição, estando descalços ou com outro tipo de calçado.
3.4. Aos técnicos somente será permitida a entrada na área dos que estiverem trajando uniforme oficial da
filiada e devidamente identificados com a Credencial de Técnico.

4. Documentação:
4.1. A filiada deve estar em dia com a anuidade 2011.
4.2. O atleta deverá apresentar a carteira da FGJ com a quitação da anuidade 2011.
5. Tempo dos confrontos:
Mirim e infantil: 2 minutos.
Sub 13, Sub 15, veteranos, sênior 2ª divisão : 3 minutos.
Sub 17, Sub 20 e sênior 1ª divisão: 4 minutos.
Golden Score: mirim a sub 15: 1 minuto; demais classes: 2 minutos
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6. Premiação:
6.1. Os atletas classificados em 1º, 2º e 3ºs lugares receberão medalhas.
6.2. Premiação às 5 primeiras filiadas na contagem geral de pontos ganhos no evento (soma do masculino
e feminino), que segue abaixo:
Classificação

Pontuação

Campeão

7

Campeão Sem Adversário

5

Vice-Campeão

4

3º Lugar

2

4º e 5º Lugar

1

6.3. Medalha de participação a todos os atletas da classe Mirim e Infantil.
6.4. Nas poules de 4 atletas só haverá um terceiro lugar – o 4º lugar não receberá medalha.
7. Sistema de Disputa:
7.1. Sistema de Eliminatória Simples com dupla repescagem; repescagem dos semi-finalistas. (ver apêndice
sobre a seletiva estadual)
7.2. Poule quando houver um número de até 4 atletas.
8. Programação:

Pesagem

Classe

Inicio Previsto da competição

07:30 às 08:30

Sub 20 e Veteranos

09:00

08:30 às 09:30

Sub 17

10:00

09:30 às 10:15

Mirim e Sênior 2ª divisão

10:30

11:00 às 12:00

Infantil

13:00

12:30 às 13:30

Sub 15

14:00

13:30 às 14:30

Sub 13

15:00

14:30 às 15:30

Sênior

16:00

Porto Alegre, 21 de Fevereiro de 2011.

Antonio Carlos de O Pereira – Kiko
Diretor Técnico FGJ

Carlos Eurico da Luz Pereira
Presidente FGJ
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Seletiva para Brasileiro Regional:
1. Neste evento nas classes Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 e sênior, nos naipes masculino e feminino
haverá a seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional (Sulbrasileiro).
2. Nas classes acima mencionadas, o sistema de disputa será com repescagem dos finalistas,
apurando campeão, vice-campeão e terceiros colocados.
3. Do sistema de seletiva: após a competição, o terceiro colocado que estava na mesma chave do
campeão, disputará com o vice-campeão em luta única a vaga para a melhor de 3 lutas com o
campeão da copa Novo Hamburgo, sendo que as vitórias da chave da competição já valem para esta
fase, inclusive da semi-final se for o caso.
4. os representantes da seleção brasileira que obtiveram classificação na seletiva aberta nacional
Sub-17 e sub-20 já estão automaticamente classificados para o campeonato sulbrasileiro, bem
como os atletas classificados na seletiva sênior. No entanto em seus pesos respectivos haverá
seletiva normalmente. Desta forma teremos 2 representantes nestas categorias de peso.
ATLETAS CLASSIFICADOS:
SUB-17
GIOVANI GOÉS -55KG
BRENER MARCON -60 KG
ALEXIA CASTILHOS -52 KG
MANOELA BRAGA -63KG
CAROLYNNE HERNANDES - 48 KG
SUB-20
AFONSO BALDIGEM -60KG
JOSÉ LUCAS CLOSSI -60KG
PAULA LEBOUTTE -63KG
ATLETAS CLASSIFICADOS CATEGORIA SENIOR
RENAM NUNES -100 KG
ROCHELE NUNES +78 KG
MOACIR MENDES JR -73KG
JOÃO DERLY -73KG
NATALIA BORDINHON -70 KG
DIEGO SANTOS -60KG
RODRIGO MACIEL DE LUNA – 90 KG
WALTER COSTA DOS SANTOS + 100 KG
5. Na classe sênior divisão branca-laranja, não haverá seletiva estadual.
6. Graduação mínima para participação da seletiva: Sub 17 feminino: faixa laranja; Sub 17
masculino: faixa verde; Sub 20 feminino: faixa verde; Sub 20 masculino: faixa roxa; sênior
feminino: faixa roxa; sênior masculino: faixa marrom. Essa é uma recomendação da CBJ com
algumas adaptações à nossa realidade.
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