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BOLETIM OFICIAL FGJ 63/2021 – OPEN RS JUDO - SELETIVA PARA O 
CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR 

(atualizado em 23/09/2021) 
 

Data: 26/09/2021 

Local: Ginásio Tesourinha 

Endereço: Av. Erico Veríssimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre 

 

Será permitido um acompanhante por judoca inscrito, o mesmo também deve apresentar o passaporte 

sanitário (carteira de vacinação Covid-19) com as doses em dia para o tipo de vacina. Os acompanhantes deverão 

se posicionar nas arquibancadas nos locais demarcados com distanciamento e uso de máscara durante todo o 

tempo dentro do local do evento. 

Conforme informado no Boletim 68/2021, estaremos readequando nossa programação durante a 

realização do Congresso Técnico, que será realizado no dia 22/09/2021, quarta-feira, as 21:30, pelo Google Meet. 

  

1. INSCRIÇÕES: 

1.1 Prazo: Até às 24h do dia 21 de setembro, terça-feira. 

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

poderão ser realizadas no Congresso Técnico. 

Como fazer: Atletas e Técnicos deverão ser inscritos na plataforma Zempo pela Entidade em “OPEN RS - 

SELETIVA SENIOR 2021 FGJ”. Somente poderão ser inscritos os judocas com registro regular pela FGJ no 

Sistema. Está liberado o acesso de todos os Auxiliares e Responsáveis Técnicos devidamente habilitados junto a 

FGJ. Obrigatória a apresentação do passaporte sanitário (carteira de vacinação) contra a covid-19. 

1.2 Taxa de Inscrição: R$ 50,00 

 

2. CLASSE E GRADUAÇÃO MÍNIMA: 

2.1  Para a Seletiva do Campeonato Brasileiro Sênior, poderão participar atletas da classe Sub 18, Sub 21, 

Sênior e Veteranos (nascidos até 2006). A graduação mínima é faixa roxa para os naipes masculino e 

feminino conforme RNE da CBJ. 

 

3. TABELA DE PESO: 

CLASSE Sênior Sênior 

NAIPE Masculino Feminino 

LIGEIRO (LI) + 55 até 60 kg + 44 até 48 kg 

MEIO LEVE (ML) + 60 até 66 kg + 48 até 52 kg 

LEVE (LE) + 66 até 73 kg + 52 até 57 kg 

MEIO MEDIO (MM) + 73 até 81 kg + 57 até 63 kg 

MEDIO (ME) + 81 até 90 kg + 63 até 70 kg 

MEIO PESADO (MP) + 90 até 100 kg + 70 até 78 kg 

PESADO (PE) + 100 kg + 78 kg 
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4. SISTEMA DE DISPUTA: 

4.1 Os critérios relativos à forma de disputa dependerão do número de participantes, sendo eles: 

4.1.1 para dois participantes: melhor de três (3) confrontos pelo qual o vencedor será o representante da 

seleção gaúcha; 

4.1.2 entre três (3) e cinco (5) participantes: rodízio (Poule), após apurado os dois melhores classificados na 

poule, os mesmos farão uma disputa de melhor de três combates, valendo a primeira luta da poule, na 

qual o campeão será o representante da Seleção Gaúcha; 

4.1.3 para mais de cinco (5) participantes: chave olímpica com repescagem dos perdedores desde as quartas 

de finais, a partir da qual os quatro melhores qualificados (não haverá final do sistema de chaves) farão 

uma disputa na forma de rodízio (poule), após apurados os dois finalistas da poule, os mesmos farão 

uma disputa de melhor de três combates, valendo a primeira luta da poule já realizada, no qual o 

campeão será o representante da Seleção Gaúcha. 

 

5. PESAGEM: 

5.1 Na pesagem oficial o atleta só poderá subir na balança uma única vez; 

5.2 O atleta masculino será pesado com sunga, similar ou nu, sendo que os atletas menores de 18 

(dezoito) anos deverão, obrigatoriamente, pesar-se com sunga ou similar; 

5.3 Todas as atletas do sexo feminino poderão usar collant/biquini, similar ou nua, para a pesagem. As 

atletas menores de 18 (dezoito) anos deverão, obrigatoriamente, pesar-se com collant/biquini ou 

similar;  

5.4 Não haverá tolerância em caso de exceder o limite das categorias; 

5.5 A pesagem extra será validada como oficial caso o atleta já se encontre dentro de sua categoria de peso, 

sendo que o mesmo deverá solicitar a validação da pesagem; 

5.6 Na hipótese de não confirmação do peso na pesagem extra, será respeitado o horário previsto para 

Pesagem Oficial; 

5.7 Em nenhuma hipótese, após o Congresso Técnico, o atleta poderá trocar a categoria de peso na 

qual foi inscrito; 

5.8 No dia 26/09, a repesagem será realizada com os atletas sorteados, em todas as categorias de 

peso, podendo os mesmos exceder em até 5% do peso corporal, correspondente a respectiva 

categoria. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO: 

6.1 Carteira de atleta com código de barras emitidas a partir de 01 de janeiro de 2021; 

6.2 Somente serão aceitas novas filiações de atletas e atualização da carteira até o dia 17 de setembro 

(sexta-feira). 

6.3 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 17 de setembro de 2021 (sexta-feira). 

6.4 Os judocas devem utilizar a faixa correspondente a graduação que consta na carteira da FGJ. 
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6.5 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. 

 

7. CRONOGRAMA: 

 

Sábado 25/09/2021 

Locais de Pesagem:  

 - Porto Alegre: Ginásio Tesourinha 

 - Caxias do Sul: Recreio da Juventude 

 - Santa Cruz do Sul: Corinthians 

 - Bagé: Judokai 

 

Horário Atividade 

17:00– 17:30  Pesagem Extra 

17:30 – 18:00  Pesagem Oficial 

 

 

Domingo 26/09/2021 

Horário Atividade 

07:45 – 08:30 Liberação de Acesso 

(aferição de temperatura e apresentação da carteira de vacinação) 

08:15 – 08:30 Repesagem por sorteio – limite 5% da categoria de peso 

09:15 Início dos Combates 

 

ATENÇÃO: Estes horários estão sujeitos à modificação até a data da competição, sendo que qualquer 

modificação será previamente divulgada no site da FGJ. Avisamos também que o horário do inicio dos combates é 

uma previsão. 

Porto Alegre, 02 de setembro de 2021 

 

Douglas Potrich 
Diretor Técnico 


