
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

Federação Gaúcha de Judô 
Rua Gonçalves Dias, 628 / Sala 18 - CEP 90130-060 - Porto Alegre – RS 

E-mail: judors@judors.com.br - Home Page www.judors.com.br 
FONE: (51) 3233 - 4311 

 

 

 
BOLETIM OFICIAL FGJ 14/2016 

 
  

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 as formas de disputa serão idênticas para todas as classes, sendo eles:  

FORMA DE DISPUTA: 

- Dois participantes: melhor de 3 confrontos; 

- Golden Score: para todas as classes envolvidas 

- 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 semifinalistas. 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. 

- Os atletas classificados na Seletiva Nacional de Base 2015, poderão optar por participarem diretamente 

na poule final. Os atletas da classe Sênior que fazem parte da Seleção Brasileira estão inclusos nesta 

regra. 

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 
 

 

Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico 

 


