FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ

BOLETIM OFICIAL FGJ 30/2011
CAMPEONATO DO INTERIOR 2011
Data: 02 de Julho de 2011.
Local: Ginásio do Colégio Notredame
Endereço: Rua Morom – Passo Fundo - RS.
Este evento conta pontos para o ranking geral das filiadas e ranking geral por atletas.

1. Tabela de Classes:
CLASSE

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

ANO NASCIMENTO

DIVISÂO

2003/2004
2001/2002
1999/2000
1997/1998
1995/1996
1992/1993/1994
1982 a 1991
1982 a 1991
1977 a 1981
1972 a 1976
Nascidos até 1971
Nascidos até 1981

Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Branca a Laranja
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há

2. Inscrições:
2.1. Prazo: Até as 24h do dia 29 de Junho, quarta-feira.
Atenção: Inscrições e modificações realizadas fora do prazo não serão aceitas sob nenhuma hipótese.
2.2. Como Fazer: Em formulário padrão disponível no site. Enviar SOMENTE para o e-mail
campeonato@judors.com.br

2.3. Taxa de Inscrição:
R$ 20,00 filiadas distantes acima de 400 km de Passo Fundo
R$ 25,00 filiadas distantes entre 150 e 400 km de Passo Fundo
R$ 30,00 para demais filiadas
R$ 15,00 absoluto para todas as filiadas
CONSIDERAÇÕES: A inscrição original deverá ser entregue no 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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3. REGULAMENTO TÉCNICO:
3.1. Pesagem

3.1.1.Será feita no local do evento e o atleta só poderá subir na balança UMA única vez.
3.1.2.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.
3.1.3.Não haverá tolerância em caso de exceder o limite das categorias;
3.1.4.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.
3.1.5.Atletas sem adversários podem subir quantas classes desejarem para ter adversários;
3.1.6.Será permitido apenas um técnico por filiada para acompanhar a pesagem;
3.2. ATENÇÃO: O atleta da classe Sub 17 poderá optar por participar do evento também na classe Sub
20 ou sênior. O atleta da classe Sub 20 poderá optar por participar no evento também da classe
sênior. O atleta da classe veteranos poderá optar por participar no evento também na 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. CADA ATLETA PODE PARTICIPAR DE
NO MÁXIMO DUAS CLASSES.
3.3. Caso o atleta nas classes Sub 17, Sub 20, sênior e veteranos 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 da anotação, sob o risco de ficar de fora da classe onde não houver o registro de sua
pesagem.
3.4. Haverá a disputa na categoria Absoluto. Para ter direito de participar da competição Absoluto o
atleta deverá obrigatoriamente, ter participado da classe que deseja disputar o absoluto.
3.5. A competição Absoluto será realizada nas classes, Sub17, Sub20, Sênior e Veteranos (uma classe
somente no veteranos), nos naipes masculino e feminino.
3.6. Para a realização da competição absoluto o número mínimo de inscritos é o seguinte: masculino
= 4 atletas, feminino = 3 atletas.
3.7. As filiadas deverão enviar a nominata de inscrição da competição absoluto, podendo inscrever no
máximo 2 atletas por classe.
4. Uniforme:
4.1. 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.
4.2. Lembramos que o judogui azul é um judogui diacrítico. Nas demais classes o judogui obrigatório é o
branco.
4.3. 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.
4.4. Aos técnicos somente será permitida a entrada na área dos que estiverem trajando uniforme oficial da
filiada e credencial 2011.
5. Documentação:
5.1. A filiada deve estar em dia com a anuidade 2011 (anuidade quitada ou parcelamento iniciado)
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5.2. O atleta deverá apresentar a carteira da FGJ com a quitação da anuidade 2011.
5.3. Somente serão aceitas novas filiações ou regularização de anuidade de atletas até o dia 27 de junho de
2011 (segunda-feira).
5.4. Atletas em processo de transferência de entidade deverão entrar em contato com a secretaria da FGJ e
verificar a possibilidade de liberação até o dia 27 de junho de 2011.
6. Tempo dos confrontos:
Mirim e infantil: 2 minutos.
Sub 13, Sub-15, Veteranos e sênior 2ª divisão: 3 minutos.
Sub 17, Sub 20 e sênior 1ª divisão: 4 minutos.
7. Premiação:

Golden Score: mirim a Sub 15: 1 minuto; demais classes: 2 minutos

7.1. Os atletas classificados em 1º, 2º e 3ºs lugares receberão medalhas.
7.2. Premiação às 5 primeiras filiadas na contagem geral de pontos ganhos no evento (soma do masculino
e feminino), que segue abaixo:
Classificação

Pontuação

Absoluto

Campeão

10

20

Campeão Sem Adversário

7

---

Vice-Campeão

6

12

3º Lugar

4

8

4º Lugar

2

4

5º Lugar

2

4

7.3. Medalha de participação a todos os atletas da classe Mirim e Infantil.
7.4. Nas poules de 4 atletas só haverá um terceiro lugar - o 4º lugar não receberá medalha.
7.5. Para subir ao pódium, solicitamos o uso de JUDOGI BRANCO e CHINELO. Não será aceito o uso de
JUDOGI AZUL, TÊNIS ou UNIFORME DO CLUBE na premiação por tradição disciplinar.
8. Sistema de Disputa:
8.1. Sistema de Eliminatória Simples com dupla repescagem; repescagem dos semi-finalistas.
8.2. Poule quando houver um número de até 4 atletas.
Porto Alegre, 16 de Junho de 2011.

Antonio Carlos de O Pereira – Kiko
Diretor Técnico FGJ

Carlos Eurico da Luz Pereira
Presidente FGJ

Federação Gaúcha de Judô 40 anos – Administração 2008-2011
Formando campeões no tatame e na vida.
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Pesagem

Classe

Inicio Previsto da competição

08:00 às 08:20

Sub 17

09:15

08:20 às 08:40

Veteranos

09:15

09:10 às 09:40

Sênior 2ª divisão

10:00

10:00 às 10:20

Mirim

10:40

10:40 às 11:00

Sub 15

11:15

11:30 às 11:50

Infantil

13:30

12:00 às 12:20

Sub 20

14:00

13:40 às 14:00

Sub 13

14:20

14:10 às 14:20

Sênior

14:30

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.
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