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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Presidentes e judocas,
Acho que não conseguirei escolher, neste momento, quais palavras podem melhor definir
o misto de sentimentos que passam pela minha cabeça. Mas, certamente, algumas eu não
posso deixar de mencionar: gratidão, reconhecimento e responsabilidade.
O fato é que todas elas estão intimamente interligadas e traduzem fielmente a emoção de
estar aqui me dirigindo a vocês como o representante maior desta grande instituição que
é a Confederação Brasileira de Judô.
A palavra gratidão, certamente, tem um peso maior, porque é a que melhor define o
reconhecimento por termos recebido alguma coisa, generosamente. Eu recebi confiança
e vou ser eternamente grato ao Prof. Paulo Wanderley Teixeira, além de todos os
presidentes das nossas Federações filiadas.
Para ser merecedor dessa confiança e no intuito de manter o judô nacional no mais alto
patamar do esporte olímpico brasileiro, elegeremos a palavra responsabilidade como
norteadora de todas as ações que pretendemos realizar nos próximos quatro anos. Serão
anos de muitos desafios, mas também de muito trabalho, que deverão ser uma sequência
da competente gestão à qual estamos sucedendo.
Posso garantir que a relação amistosa e profissional entre CBJ, Federações e Clubes será
mantida e fortalecida. Além disso, o investimento no aprimoramento dos atletas, técnicos
e árbitros estará sempre entre os nossos principais objetivos. Por fim, como já vem
acontecendo nos últimos anos, procuraremos meios para proporcionar uma gestão mais
integrada e coesa com todas as nossas Federações filiadas.
Conto com o apoio de todos e desejo muito sucesso nesta nossa caminhada que se inicia
agora.
Sílvio

Sílvio Acácio Borges
Presidente
Confederação Brasileira de Judô
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1. ORGANIZADOR
Federação Paulista de Judô:
R. Airosa Galvão, 45 - Água Branca - São Paulo - SP |
Fone/Fax: (11) 3862-0749 - 3673-0497
Apoio:
Confederação Brasileira de Judô
Endereço: Rua Capitão Salomão, 40 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22271-040
2. LOCAL E DATA DO EVENTO
GINÁSIO POLI ESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO
Av. Dona Anita 1091 (rua da Delegacia) Itapecirica da Serra, SP
21 de outubro de 2017 (sábado)
3. CONTATOS
Federação Paulista de Judô: brasileiroveteranos@fpj.com.br
Confederação Brasileira de Judô: eventos@cbj.com.br
4. REGULAMENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE VETERANOS
Artigo 1º - Em conformidade com o disposto nas NORMAS GERAIS PARA EVENTOS NACIONAIS, a
FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ, com o apoio da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ vem através
do presente REGULAMENTO ESPECÍFICO estabelecer as normas para o Campeonato Brasileiro
Veteranos.
Artigo 2º - O Campeonato Brasileiro Veteranos será disputado na forma Individual com divisão por
idade (classe) e peso (categoria).
Artigo 3º - A competição Individual será disputada nas seguintes classes de idade e categorias de peso
corporal, constantes da Tabela abaixo.
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Classe

Idade/anos

Ano/nascimento

Categoria

Peso corporal (kg)

M1

30 a 34

1987 – 1983

Ligeiro

Até 60

M2

35 a 39

1982 – 1978

Meio-leve

60 a 66

M3

40 a 44

1977 – 1973

Leve

66 a 73

M4

45 a 49

1972 – 1968

Meio-médio

73 a 81

M5

50 a 54

1967 – 1963

Médio

81 a 90

M6

55 a 59

1962 – 1958

Meio-pesado

90 a 100

M7

60 a 64

1957 - 1953

Pesado

+ de 100

M8

Acima de 65

1952 e anterior

Classe

Idade/anos

Ano/nascimento

Categoria

Peso corporal (kg)

F1

30 a 34

1987 – 1983

Ligeiro

Até 48

F2

35 a 39

1982 – 1978

Meio-leve

+ de 48 a 52

F3

40 a 44

1977 – 1973

Leve

+ de 52 a 57

F4

Acima de 45

1972 e anterior

Meio-médio

+ de 57 a 63

Médio

+ de 63 a 70

Meio-Pesado

+ de 70 a 78

Pesado

Acima de 78
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DAS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - Para participar do Campeonato Brasileiro Veteranos a Federação deverá satisfazer as
seguintes condições:
a) Confirmar a participação na Confederação Brasileira de Judô e na Federação organizadora, com
antecedência de 30 dias (21 de setembro de 2017), através dos e-mails: brasileiroveteranos@fpj.com.
br e eventos@cbj.com.br .
b) Até 10 dias antes do evento (11 de outubro de 2017, até as 18h00), todos deverão homologar os
atletas participantes na plataforma ZEMPO, data em que as inscrições serão encerradas e a plataforma
fechada para este evento.
c) Apresentar documento válido com foto ou de sua Federação, constando estar com a anuidade em
dia;
d) Não estar cumprindo punição;
e) Apresentar o ATESTADO MÉDICO individual ou coletivo, em que conste estarem os atletas em pleno
gozo de suas faculdades físicas e mentais e em condições de participar do evento; juntamente com a
assinatura da ficha de isenção de responsabilidades e riscos.
f) Cada Federação poderá inscrever qualquer número de atletas em cada categoria de peso e classe, de
acordo com a Tabela no Artigo 3º, do presente Regulamento;
g) Taxa de inscrição: R$ 70,00, antes da pesagem no local.
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DA PESAGEM
Artigo 5º - A pesagem dos atletas será efetuada em local e hora determinada, de acordo com
a programação da Federação sede do Campeonato Brasileiro, no mínimo, com 02 (duas) horas de
antecedência da prevista para o início da competição.
Parágrafo único - Uma hora antes do início da pesagem oficial deverá estar instalada uma balança à
disposição dos atletas, para a pesagem livre.
Artigo 6º - O atleta será pesado com o corpo nu ou de roupa íntima.
Parágrafo 1º - A responsabilidade da pesagem será de uma Comissão Especial, composta de três
membros,
designados no Congresso Técnico por indicação do Diretor Técnico ou seu representante legal.
Parágrafo 2º - O atleta poderá pesar quantas vezes necessitar até atingir sua categoria de peso, dentro
do prazo de horário determinado pela organização. O judoca que não estiver no limite da sua categoria,
será automaticamente inscrito na respectiva categoria.
Parágrafo 3º - No ato da pesagem, o atleta deverá apresentar sua Carteira de Identificação da C.B.J. ou
da Federação, com a respectiva cédula de identidade.

DO SISTEMA DE APURAÇÃO DA COMPETIÇÃO INDIVIDUAL
Artigo 7º - Quando o número de competidores, na categoria de peso, for igual ou inferior a 05 (cinco),
o sistema de apuração será o rodízio (um contra todos), fazendo-se sorteio para efeito de numeração
dos atletas na súmula correspondente.
Parágrafo 1º - Nos casos de Rodízio (um contra todos), para a classificação e desempate dos atletas
será obedecido o seguinte critério:
I – Número de vitórias;
II - Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela:
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A - Vitória por Ippon ou equivalente

10 pontos

B - Vitória por Waza-Ari

1 ponto

D - Vitória por Shido

0 ponto

Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se eles são atingidos no tempo
regular ou durante Golden Score.
III - Confronto direto, entre os atletas empatados.
IV – Permanecendo o empate, deverá haver novo confronto entre os atletas empatados.
Parágrafo 2º - Caso o atleta desista do combate de forma voluntária ou involuntária, será considerado
eliminado da competição e terá todos os seus resultados anteriores anulados.

Artigo 8º - Quando o número de competidores, em cada categoria de peso, for superior a 05 (cinco), a
apuração será feita pelo sistema de chave com repescagem dos perdedores das “QUARTAS DE FINAL”
(atual sistema olímpico).
Não haverá competição absoluto e por equipes.

TEMPO DE LUTA
Artigo 9º - O tempo de luta será de 03 (três) minutos na competição individual em todas as classes.
Parágrafo único: Será aplicado 1 minuto de Golden Score em todas as classes.
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CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS FEDERAÇÕES
Artigo 10º - Para a classificação Geral, serão somados os títulos de Campeão das categorias de peso.
Parágrafo 1º - Caso duas ou mais Federações obtenham o mesmo número de Campeões, será
considerada, melhor classificada a Federação que obtiver maior número de vice-campeões e de
terceiros lugares, sucessivamente;
DA PREMIAÇÃO
Artigo 11º - Os atletas classificados em Primeiro, Segundo e os dois Terceiros lugares, na competição
individual receberão a medalha e o diploma correspondente.
Artigo 12º - Na Classificação Geral, Masculino e Feminino juntos, as Federações que obtiverem as
maiores pontuações receberão o troféu até o 5º.lugar.

DO TÉCNICO
Artigo 13º - Não será permitido o acompanhamento do técnico nas áreas.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 14º - O atleta deverá apresentar-se para a competição uniformizado de acordo com as normas e
regulamentos da Federação Internacional de Judô (FIJ) e Confederação Brasileira de Judô, considerando
as medidas oficiais, com dois judogis, um branco e outro azul.
Parágrafo único - Para o Cerimonial de Abertura e premiação será obrigatório o uso de judogi BRANCO.
Artigo 15º - Salvo as disposições em contrário, aplicam-se todas as regras estabelecidas nas NORMAS
GERAIS PARA OS EVENTOS NACIONAIS da Confederação Brasileira de Judô, em vigor.
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5. REGULAMENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KATA
(Artigo 1º) O CAMPEONATO BRASILEIRO DE KATA será disputado entre duplas, com atletas da 1ª divisão,
registrados por entidades filiadas ou vinculadas a Federação Paulista de Judô ou demais federações,
com idade mínima de 15 (quinze) anos, que se apresentarão em DUPLAS, nas seguintes modalidades:
Nague-No-Kata Katame-No-Kata Kime-No-Kata Ju-No-Kata Kodokan Goshinjitsu.
Parágrafo único - Não será considerado as diferenças de idade ou peso corporal dos participantes.
DA INSCRIÇÃO
(Artigo 2º) Para participar no CAMPEONATO BRASILEIRO DE KATA as duplas devem ser inscritas através
da entidade filiada ou vinculada, em cada uma das modalidades, devendo encaminhar a ficha de
inscrição até no prazo estabelecido no programa.
Parágrafo único - As entidades poderão inscrever quantas duplas desejar.
DA PARTICIPAÇÃO
(Artigo 3º) A participação das duplas será distinta em duas categorias, a saber:
1 – Dangai - faixas verde a marrom (disputando todos juntos masculino, feminino e misto numa
categoria só).
2 – Yudan - faixas-pretas (disputando todos juntos masculino, feminino e misto numa categoria só).
Parágrafo único – o atleta só poderá se inscrever em apenas uma modalidade de Kata.
(Artigo 4º) Para formação das duplas, poderá ser por atletas de diferentes entidades filiadas ou
vinculadas.
(Artigo 5º) As duplas deverão se apresentar com a sua Carteira de Identificação de Atleta, expedida
pela sua Federação, do ano em curso e, devidamente uniformizado com judogi branco.
Parágrafo único: Atletas do sexo feminino deverão vestir, sob o judogi, colante ou camiseta branca.
(Artigo 6º) Será obrigatório fixar no lado esquerdo do judogi o distintivo da entidade esportiva que o
atleta representa, bem como, estar calçando chinelo de material plástico ou borracha, para transitar
no local.
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DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO
(Artigo 7º) As duplas deverão apresentar todas as técnicas em cada uma das modalidades em que
forem inscritas, de acordo com os procedimentos próprios de cada modalidade de kata.
(Artigo 8º) Serão atribuídas notas, na escala de zero a dez, para duas formas de avaliação:
a) APRESENTAÇÃO TÉCNICA - será atribuída uma nota para cada técnica, separadamente;
b) APRESENTAÇÃO ESTÉTICA - será atribuída uma nota para o item de etiqueta (incluindo a saudação).
DA ARBITRAGEM
(Artigo 9º) A apresentação de cada dupla será avaliada por uma banca composta de 3 (três) Juízes, que
atribuirão às notas, individualmente, de acordo com o Artigo 8º.
(Artigo 10) A soma das notas atribuídas por cada Juiz, para a APRESENTAÇÃO TÉCNICA e para a
APRESENTAÇÃO ESTÉTICA, corresponderá à pontuação obtida pela dupla.
DA CLASSIFICAÇÃO
(Artigo 11) Serão consideradas as duplas que obtiverem a maior pontuação final, em ordem decrescente,
para apurar a classificação de Campeã, Vice-campeã e Terceira colocada.
(Artigo 12) Em caso de empate, deve-se proceder na seguinte sequência, para apurar a dupla vencedora:
1º - considerar as 5 (cinco) notas de menor valor atribuídas pelos Juízes, vencendo a maior soma;
2º - se persistir o empate, deve-se considerar a maior soma das 5 (cinco) notas de maior valor obtidas
pela dupla;
3º - persistindo o empate, as duplas deverão fazer nova apresentação do Kata.
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DA PREMIAÇÃO
(Artigo 13) As duplas classificadas em primeiro, segundo e terceiro colocados receberão medalhas e
certificados correspondentes.
(Artigo 14) Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica.

6. HOTÉIS SUGERIDOS
HOTEL PÔR DO SOL
Praça João Ferreira Domingues, 57 - Centro
Tel: (11) 4321.7049
DEL VERDE HOTEL
Acesso pelo Rodoanel Mário Covas e Rodovia Br. 116 (Régis Bittencourt)
Tel: (11) 4667-4666
HOTEL TERRAS ALTAS
Rodovia Régis Bittencourt, Km 292,5, 3700 - Potuvera, Itapecerica da Serra
Tel: (11) 3382-3900
POUSADA O GARIMPO
Rua Belo Horizonte, 119 - Centro, Embu
Tel: (11) 4704-2786
EMBU PARK HOTEL
R. José Semião Rodrigues Agostinho, 920 - Embu-Mirim, Embu - SP, 06833-360
Telefone: (11) 4704-5123
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7. PROGRAMAÇÃO

GINÁSIO POLI ESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO
Av. Dona Anita 1091 (rua da Delegacia) Itapecirica da Serra, SP
20 de outubro de 2017 (Sexta-Feira)
19h00 às 20h00 - Pesagem oficial - todas as classes
21 de outubro de 2017 (Sábado)
07h00 às 08h30 - Pesagem oficial - todas as classes
08h00 - Reunião dos Árbitros e Oficiais de Mesa
08h45 - Cerimonial de Abertura - Obrigatório a participação de todos os atletas
09h00 - Início da competição
12h00 - Encerramento
21 de outubro de 2017 (sábado)
12h00 às 13h00 - Confirmação de inscrição das duplas
13h00 - Reunião dos Juízes e Oficiais de Mesa
13h30 - Início das apresentações das duplas de
Nague-no-kata, Katame-no-kata, Kime-no-Kata e Ju-no-kata,Kodokan GoshinJitsu.
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Confederação Brasileira de Judô
Brazilian Judo Confederation

cbj.com.br
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