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BOLETIM OFICIAL FGJ 14/2011 

 

SELETIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20 

  
 

A Seletiva Estadual, visando o Campeonato Brasileiro Sub 20 em Porto Velho/RO nos dias 28 e 29 

de maio, será realizada conforme descrito abaixo: 

 

1) Naipe feminino, categorias de peso -48, -70, -78 e +78 / Naipe masculino, categorias de 

peso -81, -90, -100 e +100 

Os 4 atletas classificados em cada categoria de peso desta classe na Copa Manoel Rodrigues 

Cação estarão automaticamente classificados para disputar a seletiva na sequência da competição. 

A forma de disputa se dará da seguinte maneira:  

- Poule de 4 atletas, todos contra todos. 

- O atleta com o maior número de vitórias é o classificado. 

- Em caso de empate o critério de desempate será em 1º o confronto direto entre adversários e em 

2º a maior pontuação atingida em cada luta (ippon - 10, wazari - 7, yuko - 4, hantei e golden score - 1).  

- Se ainda persistir o empate inicia-se uma nova rodada entre os atletas empatados. 

 

2) Naipe feminino, categorias de peso -52 e -57 / Naipe masculino, categoria de peso -73 

 

Os atletas Alexia Castilhos (-52), Camila Barreto (-57) e Matheus Wagner (-73), campeões do 

Campeonato Brasileiro Regional na classe sub-20, se vencerem suas categorias de peso na Copa Manoel 

Rodrigues Cação estarão automaticamente classificados para o Campeonato Brasileiro Sub 20 2011 Fase 

Final. Caso contrário será realizada a seletiva conforme descrito no ítem 1 deste boletim. 

 

3) Naipe feminino, categoria de peso -63 

 

O atleta melhor classificado nesta categoria de peso na Copa Manoel Rodrigues Cação, além da 

atleta Dione Barbosa (campeã no Brasileiro Regional), estará automaticamente classificado para disputar a 

seletiva no Dojô da Sogipa conforme descrito no ítem 8. A atleta Dione está automaticamente classificada 

para a disputa da Seletiva independente da sua participação ou colocação na Copa Manoel Rodrigues 

Cação. 

Participarão desta seletiva as atletas Manoella Costa e Paula Leboute. 

 

4) Naipe masculino, categoria de peso -55 

 

Os 3 atletas melhores classificados nesta categoria de peso na Copa Manoel Rodrigues Cação, 

estarão automaticamente classificados para disputar a seletiva no Dojô da Sogipa conforme descrito no 

ítem 8.  

Participará desta seletiva o atleta Giovani Góes. 
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5) Naipe masculino, categoria de peso -60 

 

Os 2 atletas melhores classificados nesta categoria de peso na Copa Manoel Rodrigues Cação, 

além do atleta Evandro Rosa (campeão no Brasileiro Regional), estarão automaticamente classificados 

para disputar a seletiva no Dojô da Sogipa conforme descrito no ítem 8. O atleta Evandro está 

automaticamente classificado para a disputa da Seletiva independente da sua participação ou colocação 

na Copa Manoel Rodrigues Cação. 

Participará desta seletiva o atleta Brener Marcon. 

 

 6) Naipe masculino, categoria de peso -66 

 

Os 2 atletas melhores classificados nesta categoria de peso na Copa Manoel Rodrigues Cação, 

estarão automaticamente classificados para disputar a seletiva no Dojô da Sogipa conforme descrito no 

ítem 8.  

Participarão desta seletiva os atletas Afonso Baldigen e José Lucas Clossi. 

 

7) Naipe feminino, categoria de peso -44 

 

Os 3 atletas melhores classificados nesta categoria de peso na Copa Manoel Rodrigues Cação, 

estarão automaticamente classificados para disputar a seletiva no Dojô da Sogipa conforme descrito no 

ítem 8.  

Participará desta seletiva a atleta Carolynne Hernandes. 

 

8) Seletiva no dojô da Sogipa: 

Data: 11 de maio de 2011 

Local: Dojô Sogipa 

Programação:  - Pesagem: 19:00. 

                                   - Início das lutas: 19:30. 

Categorias de peso envolvidas: 

- Feminino -  -44 e -63. 

- Masculino – -55, -60 e -66. 
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