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BOLETIM OFICIAL FGJ 16/2014 – SELETIVA SUB 21 
Data: 05 de Abril 2014 

Local: Esef Ufrgs  

Endereço: Rua Felizardo, 750 – Bairro Jardim Botânico – Porto Alegre  

Este evento é seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub 21 e não conta pontos para o ranking 
geral das filiadas e ranking por atletas. 

 

1. Tabela de Classe: 

CLASSE ANO  
NASCIMENTO 

DIVISÂO 

Sub 21 1993/1994/1995 Não há 
 

2. REGULAMENTO TÉCNICO: 

2.1. Pesagem 

2.1.1. A balança livre/extra será realizada conforme quadro de horários desta programação e caso 
desejar, o atleta poderá realizar a confirmação/anotação de seu peso. 

2.1.2. A Pesagem Oficial será feita no local do evento e o atleta só poderá subir na balança UMA 
única vez. 

2.1.3. 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.  

2.1.4. Não haverá tolerância em caso de exceder o limite das categorias. 

2.1.5. Será permitido apenas um técnico por filiada para acompanhar a pesagem; 

3. Uniforme: 

3.1. Será obrigatória a utilização do judogui azul e do judogui branco.  

3.2. 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. 

3.3. Aos técnicos somente será permitida a entrada na área dos que estiverem trajando uniforme oficial da 

filiada. 

4. Documentação: 

4.1. Carteira de atleta com código de barras: 

4.1.1. Emitidas a partir de 6 de novembro de 2013. 

5. Tempo dos confrontos: 

Sub 21: 4 minutos. Golden Score: regra FIJ. 

6. Premiação: 

6.1. Este evento não contempla premiação. 

7. Sistema de Disputa: 

7.1. Conforme Boletim Oficial da FGJ n° 14/2014 
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8. Disputas: 

Feminino: 

- 48: Rafaela Conte (ATC) X Ana Carolina K. Martins (Kiai) 
 
- 57: Manoela Braga (Sogipa) X Camila Martins Barreto (Kiai)  
 
  Masculino: 
 
- 55: Marcelo Braga (Sogipa) X Daniel Passos (Bilhar) 
 
- 60: Evandro Heitor (União) X Rodrigo Lopes (Sogipa) X Daniel Cargnin (Sogipa) 
 
- 90: Clovis Braga (Kiai) X Fabrício Barreto (União) 
 
+100: Matheus Mendes (Tatsuya) X João Cesarino (Sogipa) 
 

 
 

 
 

Pesagem Classe Inicio Previsto da competição 

09:00 às 09:30 - extra Sub 21 - 

09:30 às 10:00 - oficial Sub 21 09:15 

 
 
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.  

 
 
 

Porto Alegre, 31 de Março  de 2014. 

 

 

Luiz Bayard Martins dos Santos - Diretor Técnico 
 


