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LOCAL: Velódromo- Parque Olímpico da Barra - 
Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro 
 

Aulão (4 a 6 anos) nascidos em 2013, 2014 e 2015 (masc. e 

fem.) Atividades Lúdicas 

 
Sub 15 (13 e 14 anos) nascidos em 2006 e 2005 (masc. e fem.)  

Faixa Branca a Laranja. 
 

Sub 9 (7 e 8 anos) nascidos em 2012 e 2011 (masc. e fem.)  

Faixa Branca a Azul ponta Amarela. 

 

Sub 13 (11 e 12 anos) nascidos em 2008 e 2007 (masc. e fem.) 

Faixa Branca a Laranja.  

 

Sub 11 (9 e 10 anos) nascidos em 2010 e 2009 (masc. e fem.) 

Faixa Branca a Amarela ponta Laranja.   
 

 

 

INSCRIÇÕES ATÉ O 

DIA 15 DE ABRIL 

Aberto aos 

atletas não 

federados 



 

 

 
Boletim Oficial 006/19 

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019. 

I – INSCRIÇÕES: 

1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de abril (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 11 de abril (quinta-feira). 

3. No segmento competição, não serão aceitas inscrições no dia do evento. No segmento lúdico 

(aulão), caso a agremiação tenha deixado de inscrever algum atleta, o professor poderá fazê-lo no 

dia, local e horário anterior à pesagem, junto à secretaria, mediante a apresentação da carteira da 

FJERJ 2019 (para atletas federados) ou certidão de nascimento (para atletas não federados), 

perdendo com isso, benefícios dados para a Agremiação. O número máximo de inscrições por 

classe/agremiação/dia será de 05 (cinco) atletas. 

4. Todo atleta não federado, deverá vir o documento de identidade (RG OU CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO) junto com o formulário de inscrição. 

 

5. 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. 

 
II – TAXA DE INSCRIÇÃO: 

1. Taxa de inscrição para o FESTIVAL DE INICIANTES no valor de: 

a. R$ 70,00, para inscrição no aulão;  

b. R$ 70,00, para inscrição no segmento competição; 

c. R$ 80,00, para inscrição em ambos os segmentos, para atletas não federados. 

 
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. 

3. Os Atletas que participam do FESTIVAL DE INICIANTES não podem participar, 

simultaneamente, dos CIRCUITOS ESTADUAL e/ou CIRCUITO RIO DE JANEIRO. 

4. Os atletas que competirem no FESTIVAL DE INICIANTES poderão, a qualquer momento, 

trocar para o CIRCUITO RIO DE JANEIRO, porém não poderão mais retornar ao FESTIVAL DE 

INICIANTES. 



 

 

5. Os atletas que competirem no FESTIVAL DE INICIANTES poderão, a qualquer momento, 

trocar para o CIRCUITO ESTADUAL, porém não poderão mais retornar ao FESTIVAL DE 

INICIANTES. 

6. Os Atletas que participarem da Seletiva Estadual oriundos do FESTIVAL DE INICIANTES e do 

CIRCUITO RIO DE JANEIRO, após a Seletiva terão que participar exclusivamente do CIRCUITO 

ESTADUAL no ano de 2019, não podendo retornar ao FESTIVAL DE INICIANTES no mesmo 

ano. 

7. As Agremiações detém inteira responsabilidade pelas inscrições dos atletas. 

 

IV. PRESENÇA DOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO:  

Não será permitida a presença do Técnico junto às áreas de competição. 

 

V – PESAGEM: 

1. A pesagem nos eventos da FJERJ acontecerá de acordo com a programação, divulgada em 

nosso site a partir de 24 de abril (quarta-feira). Será utilizada a tabela de peso relativa às classes 

de idade para o FESTIVAL DE INICIANTES no Judô presente no regulamento 2019. 

2. A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 2019 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). 

3. No FESTIVAL DE INICIANTES, os atletas deverão pesar: 

a) DE JUDOGUI COMPLETO, nas classes SUB 9 e SUB 11, havendo tolerância de 1Kg 

(um quilograma). 

b) DE SHITABAKI (CALÇA DO JUDOGUI), nas classes SUB 13 e SUB 15, 

havendo tolerância de 600g (seiscentos gramas). 

4. 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. 

5. 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. 

6. A Agremiação que tiver atleta remanejado de categoria será penalizada com a perda da 

inscrição relacionada a este remanejamento para efeito da contagem de inscrições para o troféu 

de maior número de inscritos. 



 

 

 

 

VI – SISTEMA DE APURAÇÃO E PREMIAÇÃO: 
 

SEGMENTO COMPETIÇÃO 

APURAÇÕES PREMIAÇÕES 

SUB 9 (07 e 08 anos) – masc./fem. 
Eliminatória Simples, sem repescagem. 

Medalhas para 1º, 2º e dois 3º 
colocados e medalhas de participação 

aos demais participantes. 

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 (masc./fem.): Atividades direcionadas. Medalhas para todos. 

 

 Serão conferidos troféus às Agremiações até quinto lugar, em cada etapa do FESTIVAL 

DE INICIANTES de acordo com o número de atletas inscritos. Caso ocorra empate o 

critério estabelecido será o da Agremiação que tenha conquistado o maior número de 

medalhas de ouro e subsequente. 

 Serão conferidos troféus às Agremiações classificadas até quinto lugar, no final de 2019 

apuradas todas as Etapas do FESTIVAL DE INICIANTES, de acordo com o número de 

inscritos. Caso ocorra empate o critério estabelecido será o da Agremiação com o maior 

número de medalhas de ouro e subsequente, em 2019. 

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. 

 

VII – DAS TÉCNICAS 

Ficam proibidas as seguintes técnicas para as classes de idade de 7 a 14 anos: 

a) Kansetsuwaza, Shimewaza e demais técnicas proibidas pela FIJ. 

b) SEOI-NAGE, ou qualquer outra técnica em que o competidor se atire diretamente com um ou 
dois joelhos no solo. 

 Para proteção do executante - micro traumatismos nas articulações dos dois joelhos; 

 Para proteção do competidor que cai - pancada com a cabeça e lesões na coluna cervical. 

c) Técnicas de Sutemi Waza de acordo com o regulamento oficial nas faixas etárias SUB 9 e 



 

 

SUB11. As técnicas de Sutemi Waza somente serão permitidas nas classes SUB 13 e SUB 

15. 

 

VIII – TEMPO DE LUTA 

SEGMENTO COMPETIÇÃO: 

> Sub 9 – 7 e 8 anos: 2 minutos. 

> Sub 11 – 9 e 10 anos: 2 minutos. 

> Sub 13 – 11 e 12 anos: 2 minutos. 

> Sub 15 – 13 e 14 anos: 3 minutos. 

 

SEGMENTO ATIVIDADES LÚDICAS 

A classe de 04 a 06 anos (nascidos em 2013, 2014 e 2015) acontecerá no formato aulão com 

duração de aproximadamente 60 min. 

 

IX – DA ARBITRAGEM 

A arbitragem deverá seguir um caráter educativo, considerando as determinações da FIJ e 

da Comissão de Arbitragem da FJERJ. Para as classes Sub 13 e Sub 15, quando o atleta cometer 

alguma infração das regras, o árbitro deverá parar o combate e explicá-lo que caso aconteça 

novamente essa infração, ele (o atleta) será penalizado. Para as classes Sub 9 e Sub 11, o atleta 

será advertido verbalmente 2 vezes antes que a penalidade seja aplicada, ou seja, somente na 3ª 

advertência que ele será penalizado. 

Coordenador de Arbitragem: Gilmar dos Santos Dias 

 

X - OFICIAIS DE MESA ESCALADOS 

Coordenação de Oficiais de Mesa: Diogo Pereira 

 

 
 
 
 
 
Saudações Esportivas, 

   
 
 
 
 

Jucinei Gonçalves da Costa 
Presidente 



 

 

   FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 

 

COMPETIÇÃO 
 

 

AGREMIAÇÃO: _________________________________________  DATA::_____/_____/ 2019 

 

 

 REGISTRO 
FJERJ 

REGISTRO 
ZEMPO 

NOME CLASSE FAIXA PESO 
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Assinatura do Professor 



 

 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 

 

 
 
 
 

AULÃO 
 

 

AGREMIAÇÃO: _________________________________________  DATA:_____/_____/ 2019 
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REGISTRO 
ZEMPO 
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________________________________ 

Assinatura do Professor 


