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VIII COPA CIDADE DE TRAMANDAÍ 
Evento de abertura do Calendário 2011. 

Data: 12 de Fevereiro de 2011 (sábado). 

Local:  Ginásio Municipal de Tramandaí 

Endereço:  Avenida da Igreja, 345  Tramandaí/RS 

Inicio da Competição: 9 horas 

 

Tabela de Classes e horário de pesagem: 

 ANO  NASCIMENTO DIVISÃO DE FAIXA PESAGEM INÍCIO PREVISTO 

Mirim 1ª divisão 2003/2004 Não há 11 às 12h 12h30min 
Mirim 2ª divisão 2003/2004 Branca e cinza 12 às 13h 13h30min 
Infantil 1ª divisão 2001/2002 Não há 11 às 12h 12h30min 
Infantil 2ª divisão 2001/2002 Branca e cinza 12 às 13h 13h30min 
Sub 13  1ª divisão 1999/2000 Não há 14 às 15h 15h30min 
Sub 13 2ª divisão 1999/2000 Branca, cinza e azul 14 às 15h 15h30min 

 Sub 15 1997/1998 Não há 10 às 11h 11h30min 
 Sub 17 1995/1996 Não há 10 às 11h 11h30min 
Open 1ª divisão 1982 a 1994 Verde a preta 8 às 9h 9h30min 
Open 2ª divisão 1982 a 1994 Branca a laranja 8 às 9h 9h30min 
Máster 1 1977-1981 Não há 8 às 9h 9h30min 
Máster 2 acima Até 1976 Não há (masc) 8 às 9h 9h30min 

A 2ª divisão é somente no naipe masculino. 

 

Taxa de inscrição: 

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

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

R$ 30,00 para as demais filiadas 

 

Inscrições: 

a) Até às 24 hs do dia 09 de fevereiro, quarta-feira, somente para o e-

mail: campeonato@judors.com.br  

b) Não serão aceitas inscrições fora do prazo de inscrição. 

b) A inscrição original deverá ser entregue até o dia do evento, contendo as seguintes assinaturas: 

dirigentes, responsáveis técnicos e técnicos.  

c) Obedecer à seqüência do formulário de inscrição. 

d) 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. 

f) Este evento conta pontos para o ranking geral das filiadas e ranking geral por atletas.  
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Regulamento técnico 

1) Pesagem: será feita no local do evento e terá a duração de 1 (uma) hora, sendo os primeiros 30 min 

extra-oficial e os outros 30 min oficial (na oficial o atleta só pode subir na balança  uma única vez).  

1.1) 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.  

1.2) Não haverá tolerância em caso de exceder o limite das categorias; 

1.3) 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.  

1.4) Será permitido apenas um técnico por filiada para acompanhar a pesagem; 

1.5) O atleta da classe juvenil poderá optar por participar do evento na classe Open. O atleta da 

classe máster poderá optar por participar no evento da classe open. O atleta da classe Open 2ª 

divisão pode participar na classe open 1ª divisão. Para cada classe a mais implica o pagamento 

de uma nova inscrição.  

1.6) Caso o atleta nas classes juvenil, open e master optar por participar em mais de uma classe, ele 

deverá, no momento de sua pesagem, informar o oficial da pesagem dessa opção, sob 
o risco de ficar de fora da classe onde não houver o registro de sua pesagem.  

1.7) Nenhum atleta poderá pesar sem a carteira da FGJ 2011 ou provisória.  

1.8) Os atletas da 2ª divisão (mirim, infantil, Sub 13, e Open) podem também competir na 1ª Divisão. 

mas deverão fazer o pagamento de nova inscrição.  

 

2) Documentação: 

2.1) A filiada deve estar em dia com a anuidade 2010 ou 2011.   

2.2) Atestado médico: sua emissão poderá ser prescrita para toda a equipe, no caso do mesmo não ser 

apresentado, o atleta ou seu responsável legal assinará Termo de Responsabilidade. 

 

3) Uniforme:  

3.1) Nas classes juvenil, open  e master será obrigatória a utilização do judogui azul. Recomenda-se o uso 

do mesmo para as classes infanto e pré-juvenil, sendo opcional para as classes mirim e infantil.  

3.2) Uso do uniforme oficial da filiada para os técnicos. 

 

4)      Premiação: 

4.1) Os atletas classificados em 1º, 2º e 3ºs lugares receberão medalhas. 

4.2) Haverá medalha de participação para os atletas da classe mirim e infantil da 1ª e 2ª divisão , e para os 

da classe infanto juvenil da 2 divisão. 

4.3) Premiação às 5 primeiras filiadas na contagem geral de pontos ganhos no evento (soma do masculino 

e feminino), que segue abaixo: 

Campeão – 7 pontos 

Campeão sem adversário – 5 pontos 

Vice-campeão – 4 pontos 
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3º lugar – 2 pontos 

5° lugar – 1 ponto 

 

5) Tempo dos confrontos: 

Mirim e infantil e infanto juvenil 2ª divisão: 2 minutos. 

Sub 13, Sub 15 e máster: 3 minutos. 

Sub 17 e open: 4 minutos 

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

6) Sistema de Disputa: 

6.1) Sistema de Eliminatório Simples Olímpica com dupla repescagem, repescagem dos semi-finalistas 

6.2) Poule quando houver um número de até 4 atletas 

 

 

 

 

Porto Alegre, 12 de Janeiro de 2011. 

 

 

Prof. ANTONIO CARLOS O PEREIRA – KIKO                      CARLOS EURICO DA LUZ PEREIRA 

    Diretor Técnico                   Presidente 

 

Administração 2008-2011. 
“Federação Gaúcha de Judô – formando campeões no tatame e na vida.” 


