2ª DELEGACIA REGIONAL DE JUDÔ
2º TORNEIO REGIONAL DE 2011
TROFÉU CIDADE DE ENCRUZILHADA DO SUL
DATA: 29 de outubro de 2011 (Sábado)
LOCAL: Ginásio Rodolfo Taborda, Avenida Rodolfo Taborda, 130, Bairro Centro (Ao
chegar no trevo de acesso ao cetro da cidade, avistando a estátua da Santa Bárbara, dobre a
direita no trevo (asfalto).
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas
CLASSES: Pré-mirim; Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil, Pré-juvenil, Juvenil, Open e
Máster (masculino e feminino).
CARTEIRAS DA FGJ:Será obrigatória a apresentação da Carteira da FGJ. Carteira
provisória somente se solicitada no ato da inscrição, para confirmação na FGJ.
TABELA DE PESOS: Tabela oficial da F.G.J.
DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES: dia 27.10.2011 (quinta-feira). As inscrições devem ser
remetidas para a 2ª Delegacia (Fax 51. 3741.9246 para Henrique). Ou e ainda por e-mail:
henrique_n_p@yahoo.com.br
VALORES: Serão cobrados R$ 20,00 (Vinte Reais) de inscrição por atleta.
FORMA DE DISPUTA: Dupla eliminação.
PREMIAÇÃO: Medalhas para os classificados em 1º, 2º e 3º lugares(DOIS). No Pré-mirim e
Mirim, todos receberão medalhas de participação. Troféus para campeão, vice e 3º lugar
geral masculino e feminino.
HORÁRIO DE DISPUTA:
Manhã: open, infantil, infanto, juvenil e todas as classes femininas;
Tarde: pré-mirim, mirim, pré-juvenil, máster.
PESAGEM:
08:30 às 09:10 hs. - pesagem oficial das classes open, infantil e infanto;
09:20 às 10:00 hs. – pesagem de todas as classes feminino e juvenil masculino;
13:00 às 13:30 hs – pesagem oficial das pré-mirim, mirim e pré-juvenil.
13:00 às 13:30 hs – pesagem da categoria Máster.
Atleta que não tiver adversário na sua categoria de peso poderá subir para a categoria de
cima, desde que autorizado pelo responsável técnico.
ORDEM DAS CLASSES:
09:00 h - OPEN, IFANTIL, INFANTO-JUVENIL;
10:20 h – JUVENIL e Todas as classes feminino.;
14:00 h – PRÉ-JUVENIL, MIRIM, PRÉ-MIRIM;
15:00 h – MÁSTER.
DIVISÃO DE FAIXAS: Haverá somente no Open DIVISÃO DE FAIXA (de branca a
laranja e de verde a preta). Não esquecer de mencionar a cor da faixa na inscrição do Open.
No absoluto Open não haverá divisão de faixas e será eliminatória simples.
A cidade anfitriã deverá providenciar serviço de enfermagem, ambulância e som.
NOTA: Atletas do Juvenil e Máster poderão competir no Open, desde que tenha efetuado a
inscrição corretamente. Atleta inscrito que não comparece, paga o valor da taxa de inscrição,
ficando o técnico responsável pelo pagamento. Os depósitos de valores das inscrições devem ser
efetuados na conta: Caixa, agência 529, operação 001 conta 00.000845-6(Henrique Maciel da Silva).
O técnico deverá enviar com a inscrição ou trazer no dia da competição, o comprovante de
depósito. Não serão aceitas inscrições após a DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO.
Henrique Maciel da Silva
Delegado Regional

(51) 8140.0587

