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DAS SELETIVAS PARA OS CAMPEONATOS BRASILEIROS DAS CLASSES SUB 13 A SÊNIOR 
 

As Seletivas serão realizadas em competições Oficiais da FGJ, respeitando o tempo mínimo 

necessário para a organização da parte burocrática, técnica, compra de passagens e demais atividades 

inerentes à estruturação da delegação. 

Os critérios relativos a forma de disputa serão idênticos para todas as classes, sendo eles :  

FORMA DE DISPUTA: 

- Dois participantes: melhor de 3 confrontos; 

- Golden Score: A partir da classe Sub 13 será utilizada a nova regra de Golden Score. 

- 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 quatro medalhistas, 

farão uma disputa na forma de poule, onde o campeão será declarado o representante da seleção gaúcha. 

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. Os atletas que na ocasião da seletiva, estiverem representando o país em competições nacionais e 

internacionais, farão uma disputa de melhor de três com o campeão da seletiva.  

 

DA 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. Esta regra não exclui a participação do 

atleta na competição da FGJ. 

CLASSE MASCULINO FEMININO 
Sênior, Sub 23 e Sub 21 Faixa Roxa Faixa Laranja 

Sub 18 Faixa Verde Faixa Amarela 
Sub 15 Faixa Amarela Faixa Azul 
Sub 13 Faixa Azul Faixa Cinza 
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