INSCRIÇÕES ATÉ O
DIA 21/08/2017

ESTADUAL POR EQUIPES
02 DE SETEMBRO

SÊNIOR (1996 e anteriores)
Masculino Roxa a Preta & Feminino
Laranja a Preta

3ª ETAPA INICIANTES
03 DE SETEMBRO

ESTADUAL POR EQUIPE MASTER

Aulão (4 a 6 anos) nascidos em 2011 a
2013 (masc. e fem.)
Atividades Lúdicas
Sub 13 (11 e 12 anos) nascidos em
2006 e 2005 (masc. e fem.) Faixa
Branca a Laranja.

SUB13 (2006/2005)
Masculino Azul a Verde & Feminino cinza
a verde

Sub 9 (7 e 8 anos) nascidos em 2010
e 2009 (masc. e fem.) Faixa Branca a
Azul ponta Amarela.

SUB18 (2002/2001/2000)
Masculino Verde a Preta & Feminino
amarela a preta

Sub 15 (13 e 14 anos) nascidos em
2004 e 2003 (masc. e fem.) Faixa
Branca a Laranja.

SUB11 (2008/2007)
Sub 11 (9 e 10 anos) nascidos em 2008
Masculino Cinza a Amarela Ponta Laranja
e 2007 (masc. e fem.) Faixa Branca a
& Feminino Cinza a Amarela Pt Laranja
Amarela ponta Laranja.
SUB15 (2004/2003)
Masculino Amarela a Marrom & Feminino
azul a marrom
SUB21 (1999/1998/1997)
Masculino Roxa a Preta & Feminino
Laranja a Preta

Aberto aos atletas não
Federados, somente no
Circuito de Iniciantes.

Boletim Oficial 018/17
Rio de Janeiro, 08 de agosto 2017
I – INSCRIÇÕES:
1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de agosto (segunda-feira), na sede da
FJERJ ou nos Núcleos Regionais;
2.Os registros e/ou as renovações e/ou transferências serão aceitos,
impreterivelmente, até o dia 21 de agosto (segunda-feira).
3. Inscrições Iniciantes:
a. Caso a agremiação tenha deixado de inscrever algum atleta, o professor poderá
fazê-lo no dia, local e horário da pesagem oficial da classe, junto à secretaria da FJERJ,
sendo obrigatória a apresentação da carteira da FJERJ 2017. O número máximo de
inscrições por classe/agremiação/dia será de 5 atletas. Este benefício não atende aos
atletas não federados;
b. Excepcionalmente, somente no segmento aulão serão aceitas inscrições de
atletas não federados, no dia do evento, com documento de identidade (RG OU
CERTIDÃO DE NASCIMENTO);
c. Terá direito a inscrição a agremiação filiada e instituições que tenham aulas de
iniciação esportiva de Judô, desde que indicada por uma agremiação filiada à FJERJ.
d. Todo atleta não federado, deverá vir o documento de identidade (RG OU
CERTIDÃO DE NASCIMENTO) junto com o formulário de inscrição.
4. Inscrições Equipes:
a. As agremiações poderão participar com até duas equipes por classe de idade no
Campeonato Estadual por Equipes.
b. As 3 (três) primeiras colocadas no Ranking do Circuito Alto Rendimento no ano de
2016 não poderão se unir a outra agremiação para as disputas em 2017, independente da
Região que pertençam.
c. As agremiações que pertençam a 1ª Região (Município do Rio de Janeiro)
poderão formar seleções representativas de no máximo 02 (duas) agremiações para cada
classe de idade. Porém não poderão inscrever equipe própria na mesma Classe em
disputa e nem ceder atletas para outras equipes da mesma Classe.
d. As agremiações que pertençam as demais regiões (Núcleos Regionais) poderão
formar seleções representativas da Região para cada classe de idade. Os Núcleos
Regionais continuam com a possibilidade de formarem suas Equipes visando à
participação no Campeonato Estadual por Equipes. Entretanto, a Agremiação que ceder
um Atleta para a Equipe representativa de uma determinada Classe do Núcleo, não poderá
inscrever equipe própria na mesma Classe em disputa e nem ceder atletas para outras
equipes. Fica proibida a fusão de agremiações, que pertençam a regiões (Núcleos
Regionais) diferentes.
II – TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Taxa de inscrição para o CIRCUITO INICIANTES no valor de:
a. R$ 58,00, para inscrição no aulão;
b. R$ 58,00, para inscrição no segmento competição;
c. R$ 77,00, para inscrição em ambos os segmentos, para atletas não federados.
2. Taxa de inscrição para o CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES no valor de
R$ 76,00.

III – PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO:
1. As agremiações deverão estar quites com suas mensalidades;
2. Estão anexos os formulários para cada competição, devendo ser preenchidos em todos
os campos e assinados pelo professor, SENDO IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO
DO NÚMERO DE REGISTRO DOS ATLETAS FILIADOS, NO FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO.
IV – INFORMAÇÕES SOBRE O CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES:
1. Todas as equipes que disputarão o Campeonato Estadual, independente da classe de
idade, deverão ser formadas por no mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) atletas, sendo
05 (cinco) atletas titulares e 03 (três) reservas.
2. Para efeito do Campeonato Estadual serão consideradas as categorias: até Meio-Leve,
Leve, Meio-Médio, Médio e a partir do Meio Pesado, para todas as Classes de idade.
3. O atleta poderá, a cada rodada, alternar entre a categoria de peso em que conferiu sua
pesagem e a categoria de peso imediatamente superior.
4. Será permitida aos atletas da classe SUB 18 Masculina e Feminina, a participação nas
classes: SUB 21 e SÊNIOR obedecida às divisões de faixa. Será permitida aos atletas da
classe SUB 21 Masculina e Feminina a participação na classe SÊNIOR, obedecidas às
divisões de faixa.
5. Em cada confronto de equipes será vencedora aquela que obtiver o maior número de
vitórias. Em caso de empate no número de vitórias, vencerá a equipe que obtiver o maior
número de pontos:
Ippon = 10 pontos;
Wazari = 01 pontos;
Shido = 0 pontos;
6. Nos confrontos das equipes, as lutas não terminarão empatadas, sendo aplicado o
Golden Score.
V. PRESENÇA DOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO:
Não será permitida a presença do Técnico junto às áreas de competição.
VI – PESAGEM:
1. A pesagem nos eventos da FJERJ acontecerá de acordo com a programação, divulgada
em nosso site a partir de 30 de agosto (quarta-feira).
2. Os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short (feminino),
havendo tolerância de 200 (duzentos) gramas.
3. A pesagem será realizada pelo departamento técnico da FJERJ, sendo chamada em
ordem crescente das categorias. Não será permitida a entrada de professores, técnicos
e responsáveis na área de pesagem.
4. Pesagem Iniciantes:
a. Será utilizada a tabela de peso relativa às classes de idade para o Circuito de
Iniciantes no Judô presente no regulamento 2017.
b. A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro
2016 no ato da pesagem será prioritária, no caso do atleta federado, porém,
excepcionalmente no caso de ausência da mesma deverá ser apresentado um
documento oficial com foto (RG, Passaporte, Rio Card com foto ou Carteira do
Colégio).

c. Caso o atleta registre um peso diferente ao que consta na relação enviada pela
agremiação, a Coordenação Técnica da FJERJ tem a prerrogativa de intervir da
maneira mais adequada para que a criança possa participar do evento.
d. A Agremiação que obtiver mais de 10% (dez por cento) dos atletas remanejados
em relação ao número total de inscrições na etapa em questão será penalizada
com a perda de 01 (uma) medalha de ouro.
5. Pesagem Equipes:
a. As equipes só poderão pesar completas, não podendo ser pesado nenhum atleta
antes ou após já ter sido realizada a pesagem da equipe;
b. No ato da pesagem, todos os atletas deverão apresentar a carteira da FJERJ/2017;
c. Haverá uma pesagem oficial para todas as equipes (ver programação) que se
apresentarem completas com a presença de seus técnicos. Após esta pesagem, as
equipes só poderão pesar no horário previsto para a pesagem de suas classes.
d. A pesagem do atleta será válida para todo o dia de competição, devendo o atleta
que participar de mais de uma classe, estar presente no momento de todas as
pesagens (ou um representante seu);
VII – SISTEMA DE APURAÇÃO E PREMIAÇÃO DO INICIANTES :
SEGMENTO COMPETIÇÃO
APURAÇÕES
SUB 9 (07 e 08 anos) – masc/fem
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SUB 11 (09 e 10 anos) - masc/fem
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SUB 13 (11 e 12 anos) - masc/fem
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SUB 15 (13 e 14 anos) – masc/fem
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SEGMENTO ATIVIDADES LÚDICAS
04 a 06 ANOS
direcionadas.




(masc/fem):

PREMIAÇÕES

Medalhas para 1º, 2º e dois 3º colocados
e medalhas de participação aos demais
participantes.

Atividades Medalhas para todos.

Serão conferidos Troféus às agremiações classificadas até o 5º lugar no segmento
competição, em cada etapa do Circuito Estadual de Iniciantes, de acordo com o
número de medalhas conquistadas (ouro-prata-bronze). Caso ocorra empate o
critério estabelecido será o da Agremiação com o maior número de atletas inscritos.
Será conferido um Troféu a agremiação com o maior número de atletas inscritos em
cada etapa do Circuito Estadual de Iniciantes.

OBSERVAÇÃO: Para confecção das súmulas serão observadas: Peso corporal; Faixa
de graduação; No máximo 08 atletas por súmula (sem repescagem); Haverá ainda
uma luta entre os perdedores da súmula.

VIII - TEMPO DE LUTA
VIDE REGULAMENTO FJERJ 2017.
IX - ÁRBITROS ESCALADOS
Coordenador de Arbitragem: Gilmar Dias
X - OFICIAIS DE MESA ESCALADOS
Coordenação de Oficiais de Mesa: Claudio Rodrigues

Saudações Esportivas,

Jucinei Gonçalves da Costa
Presidente

Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro
3ª Etapa do Circuito Estadual de Iniciantes da FJERJ
COMPETIÇÃO
Agremiação:______________________________________ Data:_______________
Professor:__________________________________

Nº

REGISTRO
NOME
FJERJ

ANO
FAIXA
NASCIMENTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

______________________________
Assinatura do Professor

PESO

Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro
3ª Etapa do Circuito Estadual de Iniciantes da FJERJ
AULÃO
Agremiação:_____________________________________ Data:________________
Professor:___________________________________

Nº

REGISTRO
NOME
FJERJ

ANO
FAIXA
NASCIMENTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

______________________________
Assinatura do Professor

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES
Agremiação:.............................................................................................................................
Data:........................................................................................................................................

CLASSES

Nº DE ATLETAS INSCRITOS NA CLASSE
Mínino: 3 e Máximo: 8
EQUIPE 1
EQUIPE 2

Sub 11 - Masculino
Sub 11 - Feminino
Sub 13 - Masculino
Sub 13 - Feminino
Sub 15 - Masculino
Sub 15 - Feminino
Sub 18 - Masculino
Sub 18 - Feminino
Sub 21 - Masculino
Sub 21 - Feminino
Sênior – Masculino BR/VE
Sênior – Masculino RO/PR
Sênior – Feminino LA/PR
A QUANTIDADE DE ATLETAS INSCRITA NESTE FORMULÁRIO NÃO PODERÁ SER
ALTERADA

..................................................................................
Assinatura do(s) Professor(es)

