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BOLETIM OFICIAL FGJ 33/13 - RANKING 
 
1 – RANKING DAS ENTIDADES 
 
Objetivo: 
a) Definir tecnicamente as filiadas destaques no ano de 2013; 
b) Estimular a participação e o desenvolvimento das filiadas nos eventos dentro e fora do estado 
do RS; 
c) Dar visibilidade àquelas filiadas merecedoras da classificação de destaque do estado do RS; 
 
Tabela de pontos: 
 

 Copas e campeonatos dentro do estado RS: n° de pontos conquistados no evento 
 Campeonatos nacionais e internacionais com seletiva: 10% dos pontos conquistados 

pelo atleta serão somados no ranking das filiadas 
 Campeonatos Nacionais e internacionais sem seletiva (Master ou veteranos): 5% dos 

pontos conquistados pelo atleta serão somados no ranking das filiadas. 
 
Pontuação para fins de contagem de pontos em eventos no estado do RS: 
 1º  2º 3º 5° 
Campeonato Estadual 20 12 8 4 
Campeonato Regional 12          8 6 3 
Supercopas Estaduais 10 6 4 2 
Copas e Torneios Estaduais 7 4 2 1 
Torneios nas delegacias 4 2 1 1 
 
Os eventos não previstos nos calendários da FGJ e CBJ não serão computados pela 
classificação. A FGJ reserva-se ao direito de, em casos excepcionais e para modalidade 
Paraolímpica, emitir boletim oficial qualificando e quantificando o evento. 
 
Ranking Geral das Entidades: 
Pontuações obtidas em todas as competições que constem no quadro geral de pontos. 
 
Ranking Circuito Gaúcho: 
Pontuações obtidas em competições do calendário da FGJ incluindo: Supercopas e Copas (Não 
serão contadas as pontuações em competições a Nível Internacional, Nacional, Estadual, 
Regional e Torneios de delegacia). 
 
Bonificação: 
Troféu alusivo às seguintes conquistas 
1º ao 5º lugar na classificação do Ranking Geral 2013 
1º ao 5º lugar na classificação do Ranking do Circuito Gaúcho 2013 (Entidades premiadas 
no Ranking Geral, não concorrem a premiação do Ranking do Circuito Gaúcho). 
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2 – RANKING DE ATLETAS DESTAQUES 
 

Objetivo:  
a) Definir tecnicamente os atletas que no ano de 2013 obtenham os melhores resultados; 
b) Estimular a participação e o desenvolvimento dos atletas do estado do RS; 
c) Dar visibilidade e bonificar aqueles merecedores da conquista de atleta-destaque 2013; 

TABELAS DE PONTOS 

EVENTOS CAMPEÃO VICE TERCEIRO QUINTO 
Jogos olímpicos  15.000 10.000 5.000 3.000 
Campeonato Mundial Sênior 7.500 4.500 3.500 1.500 
World Judo Masters 6.000 4.000 3.000 1.000 
Campeonato mundial universitário e Forças 
Armadas 

5.000 3.500 2.500 1.250 

Campeonato mundial júnior e juvenil 5.000 3.500 2.500 1.300 
Grand Slam 5.000 3.500 2.500 1.300 
Grand Prix 4.000 3.000 2.000 1.000 
Copa do mundo/ Jogos Panamericanos 2.500 1.800 1.200 800 
Copa do Mundo Sub 17 – Sub 20 2.000 1.500 1.000 500 
Campeonato panamericano 2.000 1.500 1.000 500 
Campeonato sulamericano/Jogos 
Sulamericanos 

1.800 1.300 800 400 

Campeonatos Internacionais  
(Representando a CBJ) 

800 500 300 200 

Campeonato brasileiro/ Troféu Brasil 1.500 1.000 700 300 
Jogos Juventude 1.000 600 400 100 
Campeonato brasileiro regional 1.000 600 400 100 
Campeonato estadual 800 500 300 200 
Campeonato regional/Meeting SC 500 300 200 100 
JABS/JUBS/JABINHOS/jogos nacionais das 
forças armadas 

800 500 300 200 

Supercopas Estaduais 400 250 150 80 
Campeonato estadual estudantil e de novos 200 100 70 40 
Copas e torneios estaduais  100 80 50 20 
JIRGS/JUGS/JIRGUINHOS 100 80 50 20 
Torneios nas delegacias 80 60 30 10 

 
 
Considerações Gerais:  
 

a) A Tabela de Pontos não contempla as classes mirim, infantil 1ª e 2ª divisão e Sub13 2ª divisão, 
pois o departamento técnico da Federação Gaúcha de Judô diagnosticou desgaste emocional 
e físico desnecessário para tais classes. A Tabela de Pontos que tem como objetivo ser 
ferramenta de motivação em tais faixas etárias pode se tornar uma frustração irreversível; 

b) A Tabela de Pontos contempla as classes Sub 13 1ª divisão a veteranos nos naipes masculino 
e feminino; 

c) Não serão atribuídos pontos somente pela participação; 
d) O Atleta para ser considerado destaque tem que ter participado pelo menos 5 eventos 

oficiais no ano de 2013, sendo pelo menos 3 eventos da FGJ (eventos no RS ou como 
integrante da seleção gaúcha campeonato sulbrasileiro ou brasileiro). 

e) Em competições por equipe e absoluto não serão atribuídos pontos; 
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f) No caso de um atleta ser campeão sem adversário, o atleta receberá 50% da tabela de pontos 
correspondente ao título; 

g) Só contará os pontos para atleta destaque de determinada classe, os pontos conquistados na 
referida classe. Para pontuação de top Five, contarão os pontos conquistados em todas as 
classes. (por ex.: Atleta da classe Junior que se classificar no troféu Brasil ou no brasileiro 
sênior, terá estes pontos somados a classe sênior).  

h) Os eventos não previstos nos calendários da FGJ e CBJ não serão computados pela 
classificação. A FGJ reserva-se ao direito de, em casos excepcionais e para modalidade 
Paraolímpica, emitir boletim oficial qualificando e quantificando o evento. 

i) Em caso de empate o critério utilizado pela FGJ será, a soma da pontuação dos cinco 
melhores resultado de competição obtidos pelo atleta durante o ano. 

 
Bonificação: 
 

a) Quando do jantar de encerramento da temporada “Bonenkai”, serão contemplados – nas 
suas classes e naipes – os seguintes:  

1) Atleta destaque do estado, atleta destaque metropolitano, citadino e do  
interior; 

2) Atleta destaque geral masculino, atleta destaque geral feminino; 
3) Premiação “Top Five” aos cinco melhores do ano na soma geral de pontos 

entre as classes sub13 a Sênior. 
 
Contemplado Premiação  
1° Lugar Top Five R$ 1.000,00 mais isenção de todas as taxas em 2014 (*) 

2° Lugar Top Five R$    800,00 mais isenção de todas as taxas em 2014 (*) 

3° Lugar Top Five R$    600,00 mais isenção de todas as taxas em 2014 (*) 

4° Lugar Top Five R$    400,00 mais isenção de todas as taxas em 2014 (*) 

5° Lugar Top Five R$    200,00 mais isenção de todas as taxas em 2014 (*) 

(*) inclusive em cursos e seminários 
 

Contemplado Premiação 
Atleta destaque estadual por classe 
e naipe 

Isenção de anuidade 2014, taxa de inscrição nos eventos 
em 2014, troféu e certificado 

Atleta destaque metropolitano, 
citadino e do interior 

Isenção de taxa de inscrição nos eventos em 2014, 
medalha e certificado 

Atleta destaque geral masculino e 
feminino 

Isenção da anuidade 2014, taxa de inscrição nos eventos 
em 2014, isenção em cursos e seminários, troféu e 
certificado. 

Observações: Em nenhuma hipótese haverá implantações de outras categorias ou premiações 
suplementares. Situações divergentes de apuração dos pontos serão analisadas pelo Departamento 
Técnico da Federação Gaúcha de Judô. 

 

 
Prof. Luiz Maduro – Presidente 

 

 
Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 

 


