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SELETIVA ESTADUAL
 
 

Prezados, 

 

Algumas observações para a Copa Unisc Santa Cruz

para o Campeonato Brasileiro Regional.

 

Tabela peso sub15, será aplicada o que consta no RNE2022

 
Número de vagas por classe, categoria de peso e naipe
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BOLETIM OFICIAL FGJ 15/2022 –  

ESTADUAL PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL

Algumas observações para a Copa Unisc Santa Cruz do Sul / Troféu Sensei Luiz Escandiel

o Campeonato Brasileiro Regional. 

Tabela peso sub15, será aplicada o que consta no RNE2022

Número de vagas por classe, categoria de peso e naipe
 
 

BRASILEIRO REGIONAL 

Sensei Luiz Escandiel e Seletiva 

Tabela peso sub15, será aplicada o que consta no RNE2022: 

 

Número de vagas por classe, categoria de peso e naipe: 
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Pesagem: 

Seguindo os padrões de eventos da CBJ nas classes sub18, sub21 e sênior, haverá a possibilidade da 

pesagem ser realizada na sexta (18/03) das 19h as 20h no Ginásio da Unisc. 

 

 Vagas x TC:  

No momento estamos com Treinamento de Campo Internacional da CBJ, em Pindamonhangaba e 

alguns atletas do RS estão participando, estes estão automaticamente classificados e assim segue 

abaixo o número de vagas nas seguintes categorias de peso na seletiva: 

 

Sub21 

Feminino: 

-70kg – 2 vagas em disputa 

Masculino: 

-60kg – 2 vagas em disputa 

-66kg – 3 vagas em disputa 

-73kg – 3 vagas em disputa 

-81kg – 2 vagas em disputa 

-90kg – 3 vagas em disputa 

+90kg – 3 vagas em disputa 

 

Sênior 

Masculino: 

-60kg – 2 vagas em disputa 

-66kg – 2 vagas em disputa 

-73kg – 2 vagas em disputa 

-81kg – O campeão e o vice da Copa farão uma seletiva posterior com mais 3 atletas que estão no TC* 

-90kg- 3 vagas em disputa 

-100kg – 2 vagas em disputa 

+100kg – 3 vagas em disputa 

 

*Na classe sênior até 81kg teremos a seletiva final, que será agendada posteriormente, com o vice e o 

campeão da Copa Unisc Santa Cruz e mais os 3 atletas que se encontram no TC-CBJ, no sistema de chave 

normal. 
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