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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
LOCAL: Ginásio Municipal Celso Morbach 
 Avenida Dom João Becker, s/n  
 São Leopoldo/RS 
 
 
WEB SITES: www.judors.com.br   
 
 
PREMIAÇÃO: Medalhas para Campeão, Vice-campeão e Terceiros 
 colocados (2 terceiros) em cada categoria.  
 
 
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  Secretaria especial da FGJ (a definir) 
 São Leopoldo/RS.  
  
 
PARTICIPANTES: O evento 2014 Brasil Veterans Open Judô Championship de 

Judô é um torneio de Shiai aberto para todos judocas com  30 
anos (que completam 30 anos em 2014) ou mais, homens e 
mulheres, e de katas para atletas de todas as idades,  filiados a 
alguma Federação Nacional, vinculada à Federação 
Internacional de Judô (FIJ). O evento é aberto para atletas de 
todos os estados brasileiros e a atletas de outros países. A 
competição de katas é aberta a judocas de todas as idades. 

. 
 

 
INSCRIÇÃO 

 
Inscrição deve ser enviada até às 24 hs da data limite de 04 de Agosto (segunda-feira) de 2014. Serão 

aceitas inscrições após esta data e no dia do evento conforme valores abaixo.  
 

A taxa de inscrição deverá ser paga na confirmação da inscrição mediante depósito bancário, cujo comprovante de 
deposito deve ser enviado junto com o formulário de inscrição para o e-mail: secretaria@judors.com.br .  
 

 
BANCO DO BRASIL 

   Agência 0672-6 
   Conta Corrente 90.704-9 
   CNPJ 12.219.323/0001-50 
   Favorecido: Associação Regional de Judô 

 
 
 
Valores: 
 
− R$ 120,00 reais por participante. Este valor permite aos judocas a participação nas competições Individual, 

Absoluta e por Equipes.  
− R$ 100,00 reais por participante da competição de Kata (inscrição individual, cada componente da dupla deve 

fazer sua inscrição individual). Este valor permite aos judocas a participação em até 3 katas. Se o atleta for 
participar de mais de 3 katas, deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 130,00 reais por participante. 

− R$ 200,00 reais para o Atleta que for participar de ambas competições de Shiai e Katas (até 3 katas) ou R$ 
230,00 para Shiai e mais de 3  katas. 

− Serão aceitas inscrições entre o dia 04 de Agosto até a data do evento com acréscimo de R$ 60,00 (sessenta 
reais) ficando assim a inscrição: R$ 180,00 – shiai e R$ 160,00 para katas e R$ 260,00 para os atletas que 
forem participar de ambas competições. 
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IMPORTANTE: Os formulários de inscrição que não forem preenchidos corretamente não serão aceitos.  
 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
 

Sexta-feira 15/08/2014 09:00 – 11:00 

 

13:30 

15:00 – 19:00 

 15:00 – 21:00 

19:00 – 21:00 

Recepção das delegações. 

Registros das duplas de Katas  

Inicio das apresentações de Katas 

Balança Livre  

Credenciamento de todos atletas para o Shiai 

Pesagem Oficial Masculino e Feminnino 

Ginásio Municipal 

São Leopoldo 

RS - Brasil 

Sábado 16/08/2014 

08:00 – 08:30 

08:00 – 08:30 

09:15 

09:30 

 

Credenciamento de todos atletas para o Shiai 

Pesagem Oficial Masculino e Feminnino  

Cerimônia de Abertura 

Inicio dos Combates (Individual, Absoluto e Equipes) 

Ginásio Municipal 

São Leopoldo 

 RS - Brasil 

 
 
 
 

AGÊNCIA OFICIAL: 
 
Aguarde informações 
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COMPETIÇÃO DE SHIAI 
 

IDADE E DURAÇÃO DAS LUTAS 
Data de Nascimento Categoria de  

Idade (anos) 
Duração das  

Lutas 
(minutos) 

Duração do 
Golden Score 

(minutos) 

Categorias de Idade 
 

Masculino (M) Feminino (F) 
1980-1984 30-34 3  2 M1 F1 
1975-1979 35-39 3  2 M2 F2 
1970-1974 40-44 3  2 M3 F3 
1965-1969 45-49 3  2 M4 F4 
1960-1964 50-54 3  2 M5 F5 
1955-1959 55-59 3  2 M6 F6 
1950-1954 60-64 2,5  1 M7 F7 
1945-1949 65-69 2,5  1 M8 F8 
1940-1944 70-74 2,5  1 M9 F9 
1935-1939 75-79 2,5  1 M10 F10 

1934 e anteriores 80 ou mais 2,5  1 M11 F11 
 
 
 

CATEGORIA DE PESO 
INDIVIDUAL EQUIPE 

MASCULINO FEMININO 
FEMININO MASCULINO MA(Qualquer M) MB(M3-M4) MC(M5-M11) FA(Qualquer F) FB(F3-F11) 

-48 kg -60 kg  
-66 kg 

 

 
 
 
 

-73 kg 
 

 
 
 
 

-57 kg 

 
 
 
 

-57 kg 

-52 kg -66 kg 

-57 kg -73 kg -73 kg 

-63 kg -81 kg -81 kg -81 kg -63 kg 

-70 kg -90 kg  
-90 kg 

 
-90 kg 

 
-70 kg 

 
-70 kg 

-78 kg -100 kg 

+78 kg +100 kg Peso Livre Peso Livre Peso Livre  Peso Livre 
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REGULAMENTO TÉCNICO COMPETIÇÃO DE SHIAI: 

 
Artigo 1: Critérios para participação na Competição de Shiai: 
− A idade mínima para participação é para os que completam 30 anos no ano de 2014 (nascidos em 

1984). A categoria de idade do participante será determinada pelo ano de nascimento. Exemplo: O atleta 
possui 34 anos na data da competição, mas completa 35 anos no ano de 2014, é classe M2; 

− Não existe limitação de graduação – Atletas de qualquer graduação podem se inscrever – Não haverá 
disputas com divisão de faixas 

− Estar regularmente filiado e em dia com suas obrigações com alguma entidade estadual filiada a 
Confederação Brasileira de Judô ou nacional regularmente filiada a Federação Internacional de Judô. 

 
Artigo 2: Uma cópia do passaporte ou documento de identidade com foto deve ser incluída à inscrição, e a 
carteira de atleta de sua federação ou confederação.  
 
Artigo 3: Atestado médico: Todo atleta deverá apresentar no ato da inscrição atestado médico atual, autorizando o 
mesmo para prática esportiva.  
 
Artigo 4: No momento da pesagem deverá ser apresentado um documento com foto provando que o atleta é 
filiado a alguma Federação Nacional componente da FIJ.  
 
Artigo 5: Da pesagem: 

− O atleta deverá apresentar-se com trajes pessoais (sunga para os homens e “colant” ou camiseta para 
mulheres).  

− Não será permitido que nenhum atleta suba nu na balança. 
− Não haverá tolerância para pesagem.  
− Caso o atleta exceda o peso no qual foi inscrito, terá a opção de trocar para a próxima categoria. 
− Na pesagem oficial, cada atleta terá direito a subir na balança uma única vez. 

 
Artigo 4: As Regras e Regulamentações da Federação Internacional de Judô serão aplicadas. Apenas a duração 
das lutas serão fixadas em três (3) minutos. Para categorias de idade a partir de 60 anos, a duração das lutas será 
de 2,5 minutos. Será exigido judogui branco e azul.  
 
Artigo 5: A fórmula do Golden Score será utilizada, sendo o tempo de duração do Golden Score de 2 minutos, 
sendo que a partir de 60 anos de idade, a duração do Golden Score será de 1 minuto.  
 
Artigo 6: O sistema de competição será baseado no número de participantes na categoria de peso/idade, 
conforme segue: 

− Sistema olímpico com repescagem dos semi-finalistas; 
− Poule quando houver um número inferior a 5 atletas (4 atletas ou menos) 

 

Artigo 7: No caso das categorias em que não houver adversários, o atleta poderá optar por lutar em uma categoria 
de idade abaixo, ou na categoria de peso acima. Ajustes podem ser efetuados de acordo com determinações da 
organização do evento, com a anuência dos atletas. No caso do atleta não ter adversários, e não quiser lutar em 
outra categoria, ou não houver possibilidade de ajustes, será declarado campeão, e receberá a premiação 
correspondente. Em nenhuma hipótese, haverá devolução do valor da inscrição. Quando o atleta optar por trocar 
de categoria, não receberá a premiação da categoria em que estava anteriormente inscrito – não existindo 
possibilidade de o atleta receber premiação em mais de uma categoria, exceto no absoluto.  

 
Regras do Golden Score 

 
Artigo 1: Quando o tempo da luta tiver acabado e as vantagens e punições estiverem iguais para ambos, o 
resultado será decidido através do “Golden Score” de acordo com as normas vigentes da FIJ. 
 
Artigo 2:  A duração do Golden Score será de 2 minutos até a classe M6 e F6. Nas classes acima de 60 anos de 
idade, a duração será de 1 minuto.  
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Regulamento da Competição no Absoluto 

 
Artigo 1: Haverá competições na classe Absoluto, imediatamente ao final das competições de cada classe, sendo 
que as inscrições serão efetuadas durante a competição, mediante anuncio da comissão organizadora.  
 
Artigo 2: A classe Absoluto acontecerá em todas as categorias de idade, desde que haja um mínimo de 4 (quatro) 
inscritos no masculino e 3 (três) inscritos no feminino.  
 
Artigo 3: No caso de não haver competição Absoluto na sua categoria de idade, o atleta poderá optar em lutar na 
categoria de idade imediatamente abaixo da sua, podendo cada atleta se inscrever no máximo em 1 classe 
Absoluto.  
   

Regulamento da Competição por Equipes 
 
Artigo 1: A competição por Equipes será o último evento da programação 
 
Artigo 2: A competição por Equipes é composta por equipes de no máximo cinco (5) judocas e no mínimo três (3) 
judocas. Competem separadamente. Cada atleta só poderá fazer parte de 1 (uma) única equipe.  
 
Artigo 3: As equipes devem ser formadas por atletas do mesmo estado ou Federação Nacional no caso de 
estrangeiros. Apenas um judoca que não atenda a este requerimento pode integrar a equipe como “convidado”.  
 
Artigo 4: Cada Estado ou País poderá ter duas equipes “A” e “B”, sendo que cada vez que dois times do mesmo 
Estado País estejam na mesma chave serão separados para que não se enfrentem na fase eliminatória da chave.  
 
Artigo 5: A equipe pode nomear um reserva que deverá ser indicado e declarado no ato do registro da equipe. 
Este judoca será convidado a receber medalha tendo ele lutado ou não. 
 
Artigo 6: As equipes devem ser constituídas de acordo com os seguintes pesos: 

MA. MASCULINO OPEN (5 atletas) De qualquer faixa etária 
 - 66, - 73, - 81, - 90 e peso livre 
MB. MASCULINO INTERMÉDIO (5 atletas) – M3 e M4 
- 66, - 73, - 81, - 90 e peso livre 
MC MASCULINO SENIOR – M5 a M11 (3 atletas) M5 a M11 
- 73, - 81, - 90, e peso livre 

FA. FEMININO OPEN – (4 atletas) De qualquer faixa etária 
- 57, -63, - 70 e peso livre  
FB. TIME FEMININO – F3 a F11 (3 atletas) – F3 a F11 
 - 57, - 70 e peso livre 

Artigo 7: A equipe deverá se alinhar por ordem de peso iniciando pelo mais leve e deverá manter esta ordem 
durante toda a competição. 
 
Artigo 8: O reserva pode ser integrado à equipe a qualquer momento antes da saudação inicial de cada 
alinhamento da equipe. Os árbitros devem verificar se o reserva foi corretamente inscrito na ficha da equipe no 
momento da inscrição. O reserva deve alinhar-se na ordem correta de peso. 
 
Artigo 9: O número de equipes por Estado ou País será anunciado no início da competição. 
 
Artigo 10: As medalhas serão dadas às equipes primeira, segunda e terceiras colocadas. 
 
Artigo 11: O tempo de luta será fixado em três (3) minutos, independente da idade do participante. 
 
Artigo 12: A regra do “Golden Score” não se aplica, exceto no caso de empate, como descrito no Artigo 14. 
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Artigo 13: Qualquer judoca desclassificado por “Hansoku-make” direto devido a ação que coloque seu oponente 
em risco ou por comportamento antiético será eliminado do torneio e, neste caso, não poderá ser substituído pelo 
reserva da equipe. 
 
Artigo 14: Os resultados das lutas de uma equipe serão estabelecidos pelo número de vitórias individuais. Em 
caso de empate, a equipe com maior quantidade de pontos será declarada vencedora. No caso de empate 
também nos pontos, as lutas empatadas serão decididas pelo uso imediato do “Golden Score”. No caso de um 
judoca não estar em condições de lutar no desempate, a vitória será dada automaticamente ao adversário. A vitória 
será dada à equipe com o maior número de vitórias nas lutas em questão. 
 
Artigo 15: Quando uma equipe conquistar 3 vitórias, será imediatamente declarada vencedora, não sendo 
necessária a realização das demais combates.    
 
Artigo 16: Cada time poderá ter um Técnico (que pode ser também um dos atletas do time) e que será 
responsável pela correta inscrição do time e de ter os atletas em ordem e prontos para lutar e seguindo o correto 
protocolo de saudação e pela disciplina de cada atleta e do time em geral. O técnico não receberá medalha em 
caso de vitória do time a não ser que seja um dos atletas da formação ou o reserva.  
 
Artigo 17: Todos os atletas deverão se apresentar para a luta com o passaporte ou documento de sua Federação 
Nacional e deverão submeter-se à pesagem se for considerado necessário – caso onde um dos atletas do time não 
tenha sido pesado anteriormente para o shiai durante a competição.  
 
Artigo 18: O número de equipes inscritas determinará o sistema de luta apropriado. Até 3 equipes, será usado o 
sistema onde cada time lutará contra os outros 2 times. Havendo mais de 3 equipes, será utilizado sistema 
olímpico. 
 
NOTA: Durante a confirmação da inscrição, no credenciamento, haverá a necessidade de assinar um documento 
isentando de qualquer responsabilidade pela própria participação seja a Organização do evento, seja a FGJ e CBJ. 
Este formulário será fornecido "in loco". 
 
 Pedimos a todos os atletas para munir-se de um seguro para a viagem que inclua a participação no 
Campeonato de Judô. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 2014 Brasil Veterans Open Judô 
Championship - Shiai 

Nome:  

Data de Nascimento (dia/mês/ano):        /         /                                Idade: 

Telefones p/ contato:  

Clube:                                                             Graduação:  

Endereço:                                                                                                      Nº: 

Complemento:                                                                             CEP:  

Bairro:                                                        Cidade: 

Estado:                                                        País: 

e-mail:  

Número passaporte ou documento identidade: 

MODALIDADE: SHIAI 

Categoria de Idade:                                         Categoria de peso: 

FICHA MÉDICA 

Possui algum problema de saúde?  

Usa algum tipo de medicamento (mesmo que esporádico)? 
 
Alguma recomendação médica? 

Possui algum convênio/seguro de Saúde? 

Em caso de urgência chamar: (nome/telefone): 
 
 
 
Eu declaro que todas as informações acima estão corretas: 
 
 
____________________________________________________ 
Assinatura 

 

 
OBSERVAÇÃO: Este é um documento legal que deve ser preenchido apropriadamente e assinado ou sua 
inscrição não será aceita. POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE. Isso elimina o seu direito de processar sob 
quaisquer circunstâncias. Se você não compreende isso, procure aconselhamento jurídico antes de assinar. 
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ISENÇÃO, SEGURO, GARANTIA E RESPONSABILIDADE SOBRE OS RISCOS 

 
Considerando a aceitação da entrada na competição e/ou sendo autorizado a participar do 2014 Brasil Veterans 
Open Judô Championship (a partir de agora referido como “este evento”), eu pela presente isento, renuncio e 
descarto definitivamente e consinto em indenizar e evitar qualquer prejuízo a organização chamada Federação 
Gaúcha de Judô - FGJ, os organizadores deste evento, seus dirigentes, profissionais, diretores, dirigentes, agentes, 
funcionários do escritório e respectivos representantes (a partir de agora referidos como “isentos”) de todas as 
reclamações, ações jurídicas, custos, gastos e solicitações a respeito de morte, lesão, perda ou dano à minha 
pessoa ou propriedade, causada de qualquer forma ou em consequência à minha competição ou participação 
neste evento e não obstante que tenha sido causado ou estar ligado à negligência, violação de contrato ou falta de 
suas responsabilidades como ocupante das premissas ou de outra maneira, de ou pela isenção de qualquer um 
deles. 
Eu concordo em assumir todos os riscos, conhecidos e desconhecidos, e todas as suas consequências derivadas 
ou ligadas a ter lutado ou participado deste evento. Concordo em respeitar as regras, regulamentações e condições 
deste evento. 
Certifico que: 

1. Estou em boas condições físicas e não tenho nenhuma lesão, enfermidade ou incapacidade e que não 
injetei ou ingeri qualquer substância que possa prejudicar meu desempenho ou minha condição física ou 
de aumentar a possibilidade de lesões no momento de lutar neste evento. 

2. Nenhum médico, enfermeiro, terapeuta, instrutor, treinador, gerente ou outra pessoa me desaconselhou a 
lutar ou a participar de um esporte que inclua contato físico ou deste evento. 

3. Conheço bem o Judô e a natureza de uma luta de Judô. Estou consciente de que há riscos de lesões em 
razão da natureza do esporte. 

 
Além disso aceito que a organização utilize da forma que desejar e durante o tempo determinado pela organização 
possa escolher, sem pagamento de quaisquer taxas, as fotografias, imagens, retratos, vídeos ou qualquer outra 
gravação ou reprodução minha para os demais objetivos das associações de Judô envolvidas, incluindo sem 
limitações a generalidade dos itens a seguir: 

a) Treinamento, educação, desenvolvimento do judoca, técnicos, dirigentes e 
b) para fins promocionais. 

 
Este documento deve ser extensivo a meus herdeiros, executores, administradores, cessionários e representantes 
pessoais. 
Atesto que li o presente documento e entendo que ao assinar, renuncio a direitos importantes e é com 
conhecimento de causa que o assino. 
Aceito de vontade própria participar deste evento conhecendo os riscos aos quais me exponho e as condições que 
se desenvolverão. 
 
______________________________ ______________________________ 
Assinatura do participante Data 
 
______________________________ ______________________________ 
Assinatura da Testemunha Data 
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REGULAMENTO TÉCNICO COMPETIÇÃO DE KATAS: 
 

 
PARTICIPANTES: A modalidade de Katas do 2014 Brasil Veterans Open Judô Championship é um torneio de 
Katas  aberto, para todos judocas acima de 15 anos de idade,  homens e  mulheres, filiados a alguma Federação 
Nacional, vinculada a FIJ. 
  

 
Artigo 1: A Competição de Katas será disputado entre atletas registrados por entidades filiadas nas respectivas 
Confederações Nacionais de Judô, com 15 anos de idade ou mais, que se apresentarão em DUPLAS, para os 
sexos masculino, feminino ou misto, nas seguintes modalidades:  
− Nague-no-kata,  
− Katame-no-kata,  
− Koshiki-no-kata,  
− Kime-no-kata,  
− Ju-no-kata.e  
− Goshin-jitsu-no-kata. 

 
Parágrafo único - Não serão consideradas as diferenças de idade ou peso corporal de participantes. 
Parágrafo único – Haverá disputa separado na modalidade Kyus nos seguintes Katas: Nague-no-kata e Katame-
no-Kata. Nos demais Katas, estes atletas podem participar mas não haverá divisão entre faixas pretas e coloridas.  
 
 
Da Inscrição: 
 
Artigo 2: Para participação no evento, as duplas devem ser inscritas devendo ser anexada uma cópia da carteira 
de filiação a alguma Federação ou entidade vinculada à Confederação Nacional e FIJ. 
 
 
Da Participação: 
 
Artigo 3: A participação das duplas será, separadamente, para os sexos masculino. Feminino e misto. 
 
Artigo 4: Para formação das duplas, poderão ser formadas por atletas de diferentes estados e países. 
 
Artigo 5: As duplas deverão se apresentar com sua carteira de atleta da sua federação ou confederação, 
devidamente uniformizados com judogui branco. 
 
Parágrafo único: Cada atleta poderá participar de uma única dupla em cada modalidade de Kata, só podendo 
participar duas vezes do mesmo Kata se competir por exemplo na dupla masculina e após na dupla mista.  
 
Parágrafo único: Atletas do sexo feminino deverão vestir, sob o judogui, colant ou camiseta branca. 
 
Do Sistema de Competição 
 
Artigo 6: As duplas deverão fazer apresentação de todas as técnicas em cada uma das modalidades em que 
forem inscritas, de acordo com os procedimentos próprios de cada modalidade de kata. 
 
Artigo 7: Serão atribuídas notas, na escala de zero a dez, para duas formas de avaliação: 
a) APRESENTAÇÃO TÉCNICA - será atribuída uma nota para cada técnica, separadamente; 
b) APRESENTAÇÃO ESTÉTICA - será atribuída uma nota para o item de etiqueta (incluindo a saudação) e outra 
para harmonia (incluindo a postura, desenvoltura, entrosamento, etc.). 
 
Da Arbitragem 
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Artigo 8: A apresentação de cada dupla será avaliada por uma BANCA, de 3 (três) Juizes, que atribuirão as 
notas, individualmente, de acordo com o Artigo 9.  
 
Artigo 9: A soma das notas atribuídas por cada Juiz, para a APRESENTAÇÃO TÉCNICA e para a 
APRESENTAÇÃO ESTÉTICA, corresponderá à pontuação dada à dupla.  
 
 
Da Classificação: 
 
Artigo 10: Serão consideradas as duplas que obtiverem a maior pontuação final, em ordem decrescente, para 
apurar a classificação de Campeã, Vice-campeã e Terceiras colocadas (2 terceiros). 
 
Artigo 11: Em caso de empate, deve-se proceder na seguinte seqüência, para apurar a dupla vencedora:  
1º - Considerar as 5 (cinco) notas de menor valor atribuídas pelo Juízes, vencendo a maior soma; 
2º - Se persistir o empate, deve-se considerar a maior soma das 5 (cinco) notas de maior valor obtidas pela dupla;  
3º - Persistindo o empate, fazer nova apresentação do Kata. 
 
Da Premiação: 
 
Artigo 12: As duplas classificadas em primeiro, segundo e terceiros (2 terceiros) colocados receberão 
medalhas. 
 
Das Infrações 
 
Artigo 13: Atletas, técnicos e dirigentes que perturbarem o desenvolvimento da competição ou que cometerem 
atos considerados desrespeitosos serão advertidos pela Comissão Disciplinar. 
 
Parágrafo único - Nos casos em que a Comissão Disciplinar julgar necessário, de acordo com a gravidade da 
infração cometida, será lavrado o auto de infração e encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva. 
 
Artigo 14: Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 2014 Brasil Veterans Open Judô 
Championship de Katas 

Nome Tori:  

Data de Nascimento (dia/mês/ano):        /         /                                Idade: 

Telefones p/ contato:  

Clube:                                                             Graduação:  

Endereço:                                                                                                          Nº: 

Complemento:                                                                       CEP:  

Bairro:                                                        Cidade: 

Estado:                                                        País: 

e-mail:  

Número passaporte ou documento identidade: 

Nome Uke:  

Data de Nascimento (dia/mês/ano):        /         /                                Idade: 

Telefones p/ contato:  

Clube:                                                             Graduação:  

Endereço:                                                                                                    Nº: 

Complemento:                                                                      CEP:  

Bairro:                                                        Cidade: 

Estado:                                                        País: 

e-mail:  

Número passaporte ou documento identidade: 

Nome do Kata 1: 

Nome do Kata 2:  

Nome do Kata 3: 
 
Eu declaro que todas as informações acima estão corretas: 
 
____________________________________________________ 
Assinatura 

 

 


