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BOLETIM OFICIAL FGJ 38/2019 – CAMPEONATO METROPOLITANO 

 

Data: 10/08/2019  

Local: Ginásio Recreio da Juventude  

Endereço: Rua Atílio Andreazza, 3525 – Sagrada Família, Caxias do Sul – RS 

 

 
REGULAMENTO DIVISÃO PRINCIPAL: 

Este evento  conta pontos para o ranking das entidades e ranking por atletas. 

 

1. Tabela de Classes 

 
CLASSE ANO NASCIMENTO DIVISÂO 

Infantil (Sub 11) 2009/2010 Não há 
Sub 13 2007/2008 Não há 
Sub 15 2005/2006 Não há 
Sub 18 2002/2003/2004 Não há 
Sub 21 1999/2000/2001 Não há 
Sênior 1990 a 1998 Não há 
Veteranos 1 (naipe masculino) 1985 a 1989 Não há 
Veteranos 2 (naipe masculino) 1980 a 1984 Não há 
Veteranos 3 (naipe masculino) Nascidos antes 1980 Não há 
Veteranos 1 (naipe feminino) Nascidos antes 1990 Não há 

 
2. Inscrições: 

2.1 Prazo: Até às 24h do dia 06 de agosto, 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$ 60,00 para as filiadas distantes de Caxias do Sul mais de 300km 

R$ 65,00 para as demais filiadas 

R$ 20,00 absoluto 

 

CONSIDERAÇÕES: O atleta Destaque 2018 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. REGULAMENTO TÉCNICO: 

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

FGJ 2019” 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 

4.1 Carteira de atleta com código de barras emitidas a partir de 01 de janeiro de 2019; 

4.2 Somente serão aceitas novas filiações de atletas e atualização da carteira até o dia 02 de agosto (sexta-feira). 



FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

Federação Gaúcha de Judô 
Rua Gonçalves Dias, 628 – Ginásio de Lutas - CEP 90130-060 - Porto Alegre – RS 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 02  de agosto de 2019 (sexta-feira). 

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 à 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: 

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

FGJ 2019” 

 

REGULAMENTO DIVISÃO DE ACESSO: 

 

Conta pontos para o ranking dos Atletas da classe Sênior e para o Ranking das entidades Divisão de 
Acesso. 

 

1. Tabela de Classes: 

 

CLASSE ANO NASCIMENTO DIVISÂO 

Mirim 2011/2012 Branca a azul/amarela 
Infantil  2009/2010 Branca a Amarela/laranja 
Sub 13 2007/2008 Branca a Laranja 
Sub 15 2005/2006 Branca a Laranja 
Sub 18 2002/2003/2004 Branca a Laranja 
Sênior 1990 a 1998 Branca a Laranja 
Veteranos Nascidos antes de 1990 Branca a Laranja 

 

2. Inscrições: 

2.1 Prazo: Até as 24h do dia 06 de agosto, terça-feira. 

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

2.2 Como Fazer: Em formulário padrão disponível no site. Enviar SOMENTE para o e-mail 

campeonato@judors.com.br 

2.3 Taxa de Inscrição:  

R$ 50,00 cada inscrição 
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CONSIDERAÇÕES: A inscrição original deverá ser entregue no dia do evento, contendo as seguintes assinaturas: 

dirigentes, responsáveis técnicos e técnicos. Obedecer à sequência do formulário de inscrição. O atleta Destaque 2018 

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. Espaços em branco em formulários intermediários serão considerados como 

atletas inscritos. Serão aceitos espaços em branco nas linhas de inscrição de atletas somente no último formulário de 

cada Entidade.  Somente serão consideradas as inscrições enviadas no formulário padrão, específico do evento. Será 

aceito somente um e-mail por Entidade filiada. 

 

3. REGULAMENTO TÉCNICO: 

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

FGJ 2019” 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 

4.1 Carteira de atleta com código de barras emitidas a partir de 01 de janeiro de 2019; 

4.2 Somente serão aceitas novas filiações de atletas e atualização da carteira até o dia 02 de agosto (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 02 de agosto de 2019 (sexta-feira). 

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 à 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: 

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

FGJ 2019” 
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Data:10/08/2019 

Pesagem Classe Divisão Inicio Previsto da 

competição 

08:30 às 08:50 – Extra Sub 13 Principal e Acesso - 

08:50 às 09:10 – Oficial Sub 13 Principal e Acesso 09:15 

09:30 às 09:50 – Extra Sub 18 Principal e Acesso - 

09:50 às 10:10 – Oficial Sub 18 Principal e Acesso - 

10:30 às 10:50 – Oficial Mirim Acesso - 

11:10  às 11:30 – Extra Sub 15 Principal e Acesso - 

11:30 às 11:50 – Oficial Sub 15 Principal e Acesso 13:00 

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

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

14:00 às 14:20 – Oficial Infantil Principal e Acesso - 

14:40 às 15:00 – Extra  Sênior e Veteranos Principal e Acesso - 

15:00 às 15:20 – Oficial Sênior e Veteranos Principal e Acesso - 

                              *Lembrando que a classe Sub 21 não tem Divisão de Acesso. 
 

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, 12 de julho de 2019. 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico 


