
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CBI: MEETING NACIONAL            
SUB-18   E SUB-21 

OUTLINE 
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Confederação Brasileira de Judô 
Contato: eventos@cbj.com.br 
+55 21 2463-2692 / Fax: +55 21 2462-3274. 
 
APOIO: 
 

Comitê Brasileiro de Clubes 
Contato: edital7@cbclubes.org.br 
+55 19 3794-3750 / 61 2099-2600. 
 
Federação Paulista de Judô 
Contato: fpj@fpj.com.br 
+55 11 3862-0749 

 

Clube Paineiras do Morumby 
Contato: judopaineiras@gmail.com 
+55 11 3779-1712 
 
 
 
 
 
 

 

Local: Ginásio do Clube Paineiras do Morumby 
Av. Dr. Alberto Penteado, 605 - Morumbi, São Paulo – SP.  
CEP: 05678-000.  
Data: 01 e 02 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 
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Ao inscrever-se nos eventos da CBJ, o participante atesta estar em 
conformidade com todas as normativas do Regulamento Nacional de 
Eventos (RNE) da CBJ, incluindo o TERMO DE CESSÃO IMAGEM, 
NOMES, APELIDOS E VOZ. 
 
De acordo com as determinações do Regulamento Nacional de Eventos 
da CBJ 2018, os Clubes/Federações cujos atletas participarão do CBI: 
MEETING NACIONAL SUB-18 E SUB-21 (2019) deverão estar atentos 
para as seguintes informações: 

 A Classe de idade será referenciada pelo ano de 2019 (Sub-18 – 15, 
16 e 17 anos – e Sub-21 – 18, 19 e 20 anos. 
 

 Cada categoria de peso no CBI: MEETING NACIONAL SUB-18 E 
SUB-21 (2019) será composta por, no máximo, 12 (doze) atletas. 
 

 Estarão qualificados diretamente para participar do CBI: 
MEETING NACIONAL SUB-18 E SUB-21 (2019) os oito (08) 
primeiros colocados de cada categoria de peso no CBI: Seletiva 
Nacional da Base (Sub-18 e Sub-21) de 2018. 

 

 Os pontos conquistados no CBI: MEETING NACIONAL SUB-18 E 
SUB-21 (2019) serão computados no Ranking Nacional da Base 
2019. 

 

 A CBJ poderá, de acordo com critérios divulgados anteriormente, 
indicar outros nomes para participarem do CBI: MEETING 
NACIONAL SUB-18 E SUB-21 (2019) até que seja completado o 
número máximo de 12 (Doze) atletas. 

 

 O atleta qualificado/indicado para o MEETING NACIONAL SUB-18 
E SUB-21 (2019) deverá ter sua participação confirmada através da 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 



 

 

sua Inscrição no Zempo. Os participantes deverão ser inscritos por 
sua federação estadual até as 18h00 (horário de Brasília) do dia 
18/01/2019 (sexta-feira). 

 
 
 
 
 

O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 80,00 (oitenta reais) por 
atleta inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido no 
ZEMPO na própria página de inscrições. 
 
As Federações deverão emitir o boleto para pagamento 
impreterivelmente até às 18h00 (horário de Brasília) do dia 18 de 
janeiro. 
 
 
 
 
 
 

Os clubes/Federações participantes do evento deverão apresentar no 
ato do CREDENCIAMENTO: 
 

 Atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o (s) 
atleta (s) em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais em 
condições de participar do evento, devendo o mesmo a ser 
apresentado no ato do credenciamento no dia 31/01/2019 (o 
carimbo do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será 
aceito o documento original). 

 

 TERMO DE AUTORIZAÇÃO específico, assinado pelo pai ou 
responsável legal e devidamente avalizado pelo presidente da 
Federação de origem no caso de atletas menores de 18 anos. 
 

 PASSAPORTE, será obrigatória a aprasentação do referido 
documento ou do protocolo de solicitação do mesmo (atletas 

CREDENCIAMENTO 



 

 

menores de idade deverão incluir no passaporte a autorização para 
viajar desacompanhado). 

 

Os Técnicos e dirigentes deverão apresentar nos dias de disputas do 
campeonato um documento de identificação com validade nacional e 
foto para adquirir o acesso às áreas de competição. 
 

Caso o clube não apresente os documentos citados, os atletas serão 
impossibilitados de participar do evento. 
 

 
 
 
 

Os atletas deverão apresentar em todas as pesagens, a carteira de sua 
Federação/2018 ou documento de identificação com validade nacional e 
foto, conforme orientações no RNE. 
 
Durante as PESAGENS OFICIAIS, só será permitida a passagem do atleta 
uma única vez. O atleta deverá permanecer na balança somente até a 
aferição do peso pelo oficial de pesagem. Não será permitido qualquer 
tipo de manobra que vise a alteração do peso aferido. Em seguida, o 
atleta deverá assinar a lista de pesagem somente na situação em que 
estiver em desacordo com os limites de sua categoria e se retirar. Caso o 
atleta não atenda a estas determinações, o mesmo será desclassificado 
automaticamente do evento.  
 
Todos os atletas poderão utilizar uma camiseta de malha fina durante as 
pesagens do evento, além dos itens descritos no RNE. Os atletas deverão 
se apresentar para a pesagem devidamente trajados e não poderão pesar 
nus. 
 

Para a pesagem aleatória, cuja tolerância é de 5%, serão sorteados 02 
atletas de cada categoria de peso. 
 

PESAGEM 



 

 

 
 
 
 
 
O sorteio da competição será realizado com qualquer número de 
representantes devidamente credenciados no evento. 
 
Para o sorteio da classe Sub-18 será adotado o sistema de “cabeça-de-
chave” com base nos resultados do CBI: SELETIVA NACIONAL SUB-18. 
 
No sorteio da classe Sub-21 será adotado o sistema de “cabeça-de-chave” 
com base nos resultados do CBI: SELETIVA NACIONAL SUB-21. 
 
Dos atletas inscritos na competição, serão considerados “cabeças-de-
chave” os 08 (OITO) atletas mais bem colocados em cada categoria de 
suas respectivas seletivas. 
Disposição dos participantes na súmula: 

SORTEIO 



 

 

 
 

A Posição na chave do 5º e 6º lugares (os dois 5º colocados na seletiva) 
e do 7º e 8º lugares (os dois 7º colocados na seletiva) serão definidos 
mediante sorteio. 
 

 
 
 
 
 

Todos os dispositivos do “REGULAMENTO TÉCNICO NACIONAL 2018” 

serão aplicados ao CBI: MEETING NACIONAL SUB-18 E SUB-21 (2019), 

exceto as especificações constantes nos itens relacionados abaixo: 

Na ocasião em que apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria, 

deverá haver confronto entre eles no sistema de melhor de duas vitórias. 

SISTEMA DE DISPUTA 



 

 

Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a 

seis, o sistema de apuração será o “rodízio” (todos contra todos). Caso a 

categoria possua atletas do mesmo clube, esses deverão fazer o primeiro 

confronto da chave.  

Nos casos de “rodízio”, para a classificação e desempate entre os atletas, 

será obedecido o seguinte critério:  

 

I. Número de vitórias;  
II. Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Confronto direto entre os atletas empatados;  
IV. Menor tempo acumulado em todos os combates vencidos;  
V. Permanecendo o empate, deverá haver novo confronto entre os 

atletas empatados. 
 

 
Caso o atleta desista do combate de forma voluntária ou involuntária, 
será considerado eliminado da competição e terá todos os seus 
resultados anteriores anulados. 
 
Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual 
ou superior a seis, a apuração será feita pelo sistema de eliminatória, com 
repescagem entre os perdedores dos semifinalistas. 
 
O CBI: Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21 possuirá somente UM terceiro 
colocado em cada categoria. Para a apuração da terceira e quarta 



 

 

colocação, será utilizado o critério de confronto direto entre o vencedor 
da Luta A (vencedor da repescagem A x semifinalista B) e o vencedor da 
Luta B (Vencedor da repescagem B x semifinalista A).  
 
Caso os atletas ainda não tenham se enfrentado durante a chave, um 
novo confronto deverá ser realizado entre os referidos competidores. O 
vencedor desta disputa será denominado 3º colocado e o atleta 
derrotado, 4º colocado. 
Shime-Waza e Kansetsu-Waza: Serão permitidos para ambas as classes. 
 
Na situação em que o atleta da classe Sub-18 venha a desmaiar em 
decorrência de um estrangulamento aplicado pelo adversário, perderá o 
combate por Ippon e não poderá retornar à competição, isto é, perderá o 
direito à repescagem ou à disputa por medalha. 
 
 
 
 
 
 
A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de 
acidente durante a competição, mas não se responsabilizará por despesas 
médicas que por ventura possam ocorrer em decorrência do mesmo. 
 

Em concordância com o PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES (PAF), 
a CBJ disponibilizará o seguro (DHMO) para atletas, técnicos e árbitros 
durante o período de realização do evento. Exceto para as delegações 
filiadas ou vinculadas ao CBC. 
 
 
 
 
 
 

É obrigatória a utilização de acordo com as regras internacionais da FIJ 
(backnumber e selo vermelho). 

JUDOGI 



 

 

 
 
 
 
 

Atuarão no CBI: MEETING NACIONAL SUB-18 E SUB-21 os árbitros 
convocados pela Confederação Brasileira de Judô através da 
Coordenação Nacional de Arbitragem. 

 
 
 
 
 

As referidas despesas serão de responsabilidade das equipes 
participantes. 
 
 
 
 
 
 

                                          Quinta-feira – 31 de janeiro 

13h00 às 17h00 Credenciamento Sub-18 e Sub-21 Clube Paineiras do 
Morumby 

17h30 às 18h00 
Pesagem Oficial Sub-18 

Superligeiro, Ligeiro, Meio Leve e Leve 
Clube Paineiras do 

Morumby 

18h00 às 18h30 
Pesagem Oficial Sub-18 

Meio Médio, Médio, Meio Pesado e 
Pesado 

Clube Paineiras do 
Morumby 

19h00 Sorteio  
Clube Paineiras do 

Morumby 

                                         Sexta-feira – 01 de fevereiro 

08h15 
Pesagem Aleatória Sub-18 

Superligeiro, Ligeiro, Meio Leve e 
Leve 

Clube Paineiras do 
Morumby 

PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 



 

 

09h00 
Início dos Combates Sub-18 

Superligeiro, Ligeiro, Meio Leve e 
Leve 

Clube Paineiras do 
Morumby 

14h15 
Pesagem Aleatória Sub-18 

Meio Médio, Médio, Meio Pesado e 
Pesado 

Clube Paineiras do 
Morumby 

15h00 
Início dos Combates Sub-18 

Meio Médio, Médio, Meio Pesado e 
Pesado 

Clube Paineiras do 
Morumby 

15h30 às 17h00 Credenciamento Sub-21 
Clube Paineiras do 

Morumby 

A definir  
Pesagem Oficial Sub-21 

Superligeiro, Ligeiro, Meio Leve e 
Leve 

Clube Paineiras do 
Morumby 

A definir  
Pesagem Oficial Sub-21 

Meio Médio, Médio, Meio Pesado e 
Pesado 

Clube Paineiras do 
Morumby 

A definir Sorteio  Clube Paineiras do 
Morumby 

Sábado – 02 de fevereiro 

08h15 
Pesagem Aleatória Sub-21 

Superligeiro, Ligeiro, Meio Leve e 
Leve 

Clube Paineiras do 
Morumby 

09h00 
Início dos Combates Sub-21 

Superligeiro, Ligeiro, Meio Leve e 
Leve 

Clube Paineiras do 
Morumby 

A definir  
Pesagem Aleatória Sub-21 

Meio Médio, Médio, Meio Pesado e 
Pesado 

Clube Paineiras do 
Morumby 

A definir  
Início dos Combates Sub-21 

Meio Médio, Médio, Meio Pesado e 
Pesado 

Clube Paineiras do 
Morumby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


