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BOLETIM OFICIAL FGJ 53/15 – SELETIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO 

SUB 23  

 

 A Seletiva para o Campeonato Brasileiro Sub 23 acontecerá no Ginásio da Sociedade Ginástica 

Novo Hamburgo no dia 11 de julho de 2015. 

 

 Cronograma: 

 Pesagem Anos de Nascimento Início previsto da competição 

07:30 às 08:00 - extra 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999 e 2000 

- 

08:00 às 08:30 - oficial 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999 e 2000 

09:15 

  

Os atletas poderão confirmar o peso e realizar a anotação do mesmo durante a pesagem extra. Na 

pesagem oficial cada atleta poderá subir na balança uma única vez. 

O tempo de luta será de 4 minutos no naipe feminino e de 5 minutos no naipe masculino e o Golden 

Score será conforme regra FIJ. Os judocas deverão utilizar kimonos branco e azul. A graduação mínima 

para participar desta seletiva é roxa no naipe masculino e laranja no naipe feminino. 

A inscrição deverá ser enviada para campeonato@judors.com.br, em formulário padrão, até as 24 

horas do dia 07 de julho de 2015. Será aceito somente um formulário por Entidade filiada. A taxa de 

inscrição é de R$ 25,00 e deverá ser paga na secretaria do evento. 

Os participantes não receberão medalhas e esta competição não conta pontos para o ranking de 

atletas nem de entidades. 

 O sistema de disputa será conforme o Boletim Oficial da FGJ nº 11/2015. 

 No naipe feminino, categoria ligeiro -48Kg, a atleta campeã da seletiva realizará uma disputa de 

melhor de 3 confrontos com a atleta Gabriela Clemente, que está a serviço da CBJ, em data a ser marcada 

pela direção técnica da FGJ. 

 
 
 

 

Porto Alegre, 03 de Julho de 2015. 

 
 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico da FGJ 
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