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BOLETIM OFICIAL FGJ 03/12 – SELETIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO V 

 
A Seletiva será realizada dia 24 de março no Grêmio Náutico União, para todas as classes 

participantes do Brasileiro Regional (SUB 13, SUB 15, SUB 17,SUB 20, E SÊNIOR) 

 

FORMA DE DISPUTA: 

- Dois participantes: melhor de 3 confrontos. 

- Até 5 participantes: Poule (um contra todos),  onde o campeão será declarado o representante 

da seleção gaúcha. 

- Mais de 5 participantes: chave olímpica com repescagem dos semi finalistas. Os dois finalistas, 

aguardam a repescagem para apurar os outros dois integrantes da poule que se realizará na 

sequência, onde o campeão da mesma será declarado o representante da seleção gaúcha. Não 

serão computadas na poule as lutas da chave. Na poule final caso tenhamos atletas do mesmo 

clube eles lutarão primeiro. Caso um atleta desista, por qualquer motivo, no decorrer da poule, 

suas lutas serão desconsideradas para o resultado final. 

- Obs.: A critério da Comissão Técnica serão indicados, quando necessários, os “cabeças de 

chave”. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS EXTRAS DO RS: 

Serão feitas por indicação do Dep. Técnico, a partir da classe sub 17 em diante, levando em 

consideração o currículo competitivo dos atletas. 

 

TÉCNICOS: 

Será permitida a presença dos técnicos nas cadeiras de instrução. 

 

GRADUAÇÃO MÍNIMA PARA A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES NACIONAIS: 

No ato da inscrição das seletivas, os atletas já deverão possuir seus registros com a 

graduação mínima necessária segundo o regulamento da CBJ (tabela abaixo), não sendo 

aceitas promoções posteriores a seletiva, com o intuito de suprir esta carência. 

CLASSE MASCULINO FEMININO 
Sênior, Sub 23 e Sub 20 Faixa Roxa Faixa Laranja 

Sub 17 Faixa Verde Faixa Amarela 
Sub 15 Faixa Amarela Faixa Azul 
Sub 13 Faixa Azul Faixa Cinza 

 

 
Prof. Luiz Maduro - Presidente 

 
Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 


