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BOLETIM OFICIAL FGJ 11/2018 – SELETIVA BRASILEIRO REGIONAL 

- DIVISÃO PRINCIPAL - 

Data: 17/03/2018 

Local: Ginásio CEI 

Endereço: Av. dos Estados, 1080 – I, Campo Bom/RS 

 
REGULAMENTO DIVISÃO PRINCIPAL: 

Este evento é seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional e não conta pontos para o ranking 
das entidades e ranking por atletas.  

 

1. Tabela de Classes 

CLASSE ANO NASCIMENTO DIVISÂO 

Sub 13 2006/2007 Não há 
Sub 15 2004/2005 Não há 
Sub 18 2001/2002/2003 Não há 
Sub 21 1998/1999/2000 Não há 
Sênior 1989 a 1997 Não há 

 
2. Inscrições: 

2.1 Prazo: Até as 24h do dia 13 de março, terça-feira. 

Atenção: Inscrições e modificações realizadas fora do prazo não serão aceitas sob nenhuma hipótese. 

2.2 Como fazer: Deverão ser realizadas na plataforma Zempo pela Entidade. Somente poderão ser 

inscritos os judocas com registro homologado pela FGJ no Sistema. 

2.3 Taxa de Inscrição:  

R$ 50,00  

 

CONSIDERAÇÕES: O atleta Destaque 2017 tem direito a apenas uma inscrição gratuita por evento, sendo 

que se ele optar em participar de mais de uma classe ele deverá efetuar o pagamento da inscrição. 

 

3. REGULAMBENTO TÉCNICO: 

Conforme documento publicado no site da FGJ em boletins “REGULAMENTO PARA EVENTOS OFICIAIS 

DA FGJ 2018”. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 

4.1 Carteira de atleta com código de barras emitidas a partir de 01 de janeiro de 2018; 

4.2 Somente serão aceitas novas filiações de atletas e atualização da carteira até o dia 09 de março (sexta-

feira). 

4.3 Atletas em processo de transferência de entidade deverão entrar em contato com a secretaria da FGJ e 

verificar a possibilidade de liberação até o dia 09 de março de 2018 (sexta-feira). 
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4.4 Todos os competidores deverão permanecer com a carteira da FGJ em mãos até o momento da entrada 

no shiai-jô, e apresentá-la quando solicitado por qualquer membro da equipe de trabalho, organização e 

arbitragem da FGJ. 

4.5 Os judocas devem utilizar a faixa correspondente a graduação que consta na carteira da FGJ. 

4.6 Somente serão emitidas autorizações para participação no evento sem a carteira da FGJ para atletas 

que estiverem com as obrigações federativas em dia (carteira válida no sistema de código de barras) e que 

tiverem extraviado ou esquecido a mesma. O valor para emissão desta autorização será de R$ 30,00 e deverá 

ser pago no ato da solicitação. Com o pagamento desta taxa a FGJ emitirá, automaticamente, a 2ª via da 

carteira, que será entregue ao Professor até o próximo evento oficial. 

 

5. PREMIAÇÃO: 

Não haverá premiação 

 

6. REGULAMENTO ESPECIFICO 

 
6.1 Classe Sub 13 e Sub 15: 

   
De acordo com o  Regulamento Oficial de Eventos da Confederação Brasileira de Judô (RNE -CBJ) as 

categorias de peso disputadas nas classes Sub 13 e Sub 15 serão as apresentadas no quadro abaixo: 

 Masculino e Feminino  

Categoria de peso Sub 13 Sub 15 
Superligeiro -28Kg (até 28kg) -36Kg (até 36kg) 

Ligeiro -31Kg (acima de 28Kg e até 31Kg) -40Kg (acima de 36Kg e até 40Kg) 
Meio Leve -34Kg (acima de 31Kg e até 34Kg) -44Kg (acima de 40Kg e até 44Kg) 

Leve -38Kg (acima de 34Kg e até 38Kg) -48Kg (acima de 44Kg e até 48Kg) 
Meio Médio -42Kg (acima de 38Kg e até 42Kg) -53Kg (acima de 48Kg e até 53Kg) 

Médio -47Kg (acima de 42Kg e até 47Kg) -58Kg (acima de 53Kg e até 58Kg) 
Meio Pesado -52Kg (acima de 47Kg e até 52Kg) -64Kg (acima de 58Kg e até 64Kg) 

Pesado -60Kg (acima de 52Kg e até 60Kg) -73Kg (acima de 64Kg e até 73Kg) 
Superpesado +60Kg (acima de 60Kg) +73Kg (acima de 73Kg) 

 
Comunicamos que a partir da Seletiva para o Brasileiro Regional 2018, a FGJ adotará estes pesos para 

todos os seus eventos, tanto para a Divisão Principal quanto para a Divisão de Acesso.  

O efetivo total de atletas para cada classe (Sub 13 e Sub 15) será de 22 atletas, desta forma, teremos 9 

atletas classificados em cada naipe e mais 4 atletas (total) indicados por índice técnico, sendo a escolha 

determinada pelo seguinte critério: 

1º) Medalhista em Campeonato Pan Americano ou Sul Americano em 2017 

2º) Medalhista em Camp. Brasileiro Fase final 2017 

3º) Medalhista em Camp. Regional 2017 

4º) Medalhista em Campeonato Estadual 2017 

 

A comissão Técnica Permanente da FGJ, formada pelos Prof. Luiz Bayard, Daniel Pires, Douglas 

Protrich e Leandro Freire, se reunirá para formalizar a escolha dos atletas e técnicos oficiais. 
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6.2 Classes Sub 18, Sub 21 e Sênior: 

As equipes gaúchas das classes supracitadas, serão formadas pelos 4 primeiros colocados na seletiva, 

(campeão, vice campeão e terceiros colocados) 

Além dos classificados na seletiva, a comissão Técnica Permanente, poderá convocar por índice técnico, 

outros atletas para comporem a seleção gaúcha, salvo os atletas que compõe a Seleção Brasileira e que 

estiverem a serviço da CBJ no dia da seletiva os demais deverão participar da seletiva para que possam 

concorrer as vagas extras. 

Conforme acordado em reunião técnica, para o Campeonato Brasileiro Regional, salvo a classe sênior, 

todos os demais atletas, deverão se deslocar para a competição através do meio oficial, designado pela FGJ.  
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Data: 16/03/2018 – Sexta-feira 

Local: A definir 

Pesagem Classe Divisão 

18:00 ás 18:30 - Livre Sub 18, Sub 21 e Sênior Principal  

18:30 às 19:00 – Extra Sub 18, Sub 21 e Sênior Principal  

19:00 às 19:30 – Oficial Sub 18, Sub 21 e Sênior Principal  

 

Data: 17/03/2018 - Sábado 

Local: Ginásio 

Pesagem Classe Divisão Inicio Previsto da 

competição 

08:00 às 08:30 – Extra Sub 15 Principal  - 

08:30 às 08:50 – Oficial Sub 15 Principal  09:15 

09:00 às 09:20 – Extra Sênior Principal  - 

09:20 às 09:40 – Oficial Sênior Principal - 

10:00 às 10:20 – Extra Sub 18 Principal  - 

10:20 às 10:40 – Oficial Sub 18 Principal  - 

11:00 às 11:20 – Extra Sub 13 Principal  - 

11:20 às 11:40 – Oficial Sub 13 Principal  13:30 

13:00 às 13:20 – Extra Sub 21 Principal  - 

13:20 às 13:40 – Oficial Sub 21 Principal  - 

 
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. 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, 05 de março de 2017. 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico

 


