
11ªª  CCOOPPAA  EESSCCOOLLAARR  DDEE  JJUUDDÔÔ  

SSUUBB  1133  EE  SSUUBB  1155  
  
DDaattaa::  0088//0066  ((SSáábbaaddoo))      LLooccaall::  GGIINNAASSIIOO  DDOO  TTAARRUUMMÃÃ..  

IInniicciioo::  1166hh::3300  aass  1177hh::0000  ––  PPeessaaggeemm  ssuubb  1133  ee  ssuubb  1155  ((ffeemm  ee  mmaasscc))    

                        1177hh::1155  ––IInniicciioo  ddooss  CCoommbbaatteess..  

IInnssccrriiççããoo  ::GGrraattuuiittaa..  

ooppcciioonnaall  ::  ddooaaççããoo  ddee  rroouuppaass  mmaassccuulliinnaass  ,,  ccoobbeerrttoorr  oouu  ttooaallhhaa  ppaarraa  ccaammppaannhhaa  ddee  iinnvveerrnnoo  

ddaa  FFAASS  ((FFuunnddaaççããoo  ddee  aaççããoo  ssoocciiaall))..  

  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDAA  CCOOMMPPEETTIIÇÇÃÃOO::                                                                                    

 

1. Será disputado no masculino e feminino – nascidos em 2005 e 2006 ( sub 15) e nascidos em 2007 e 2008 

(sub 13) 

2. Cada escola poderá participar com no máximo de 2 atletas por categoria de peso ( ex: 2 atletas no super 

ligeiro) 

3. A competição é um projeto piloto, portanto não haverá pontos na classificação geral por escolas. 

4. Toda a escola deverá entregar uma relação nominal dos atletas por categoria e classe conforme o 

modelo de inscrição. 

5 - Das Classes 

5.1- A competição será realizada na classes sub 15 ( 2005 e 2006 ) sub 13 (2007 e 2008)  masculino e 

feminino. 

6 - Da competição: 

6.1- A competição será individual e se dará segundo os seguintes critérios: 

6.1 Pesagem:  

A pesagem terá tolerância de 100 gramas seguindo a tabela oficial da CBJ (Confederação Brasileira de 

Judô), será expressamente proibido o atleta pesar nu . 

6. 2  Tempo de Luta no Masculino e Feminino 

a) Sub 13 - 2mim corridos; 

b) Sub 15- 3 min corridos; 

 

6.3  Das Apurações 

O sistema de apuração respeitará os seguintes critérios: 

• Súmula com 02 (duas)  atletas na classe – apenas 01 (um) confronto; 

• Súmula com 03 (três) a 05 (cinco) atletas  – Rodízio; 

• Súmula com número igual ou superior a 06 (seis) atletas– conforme sistema de disputa da 

F.PR.J. (Sistema Olímpico). 

 



 

6.4 Premiação 

   Serão premiados somente os atletas classificados em  1◦lugar , 2◦lugar, 3◦lugar e 3◦lugar. Não haverá 
premiação para todos os atletas, não haverá premiação geral por escolas. 

7. Inscrições  
           O responsável ( Sensei ou coordenador)   de cada escola deverá enviar  o email  com o formulário 
padrão em anexo preenchido corretamente.    kussumoto@hotmail.com.  
 
       O atleta deverá apresentar o RG ou Carteirinha da Federação na pesagem, com a inscrição e 

autorização preenchida. 

8. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão técnica. 

 
 
 


