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Boletim Oficial 015/19  
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019. 

  

Às Agremiações Filiadas / Seletiva Estadual da Classe SUB 13 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) vem, por meio deste, 

informar-lhes que a Seletiva Estadual da Classe SUB 13, será realizada no dia 06 de julho 

(sábado), no Velódromo- Parque Olímpico da Barra - Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra 

da Tijuca, Rio de Janeiro.  

.  

I – HORÁRIOS (PESAGEM E COMBATES) 

CLASSE SUB 13 
SUB 13 

MASCULINO FEMININO 

PESAGEM: 7h30min às 8h30min 
Super Ligeiro - Ligeiro - 

Meio Leve - Leve 
Super Ligeiro - Ligeiro - Meio 

Leve - Leve 

INÍCIO DOS COMBATES 9h 

PESAGEM: 8h30min às 9h30min 

Meio Médio - Médio - Meio Pesado 
– Pesado  

Super Pesado 

Meio Médio - Médio - 
Meio Pesado – 

Pesado 

Super Pesado 

INÍCIO DOS COMBATES 11h 

 

A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 2019 no 
ato da pesagem, no dia da Seletiva será prioritária, porém, excepcionalmente no caso de 
ausência da mesma deverá ser apresentado um documento oficial com foto (RG ou Passaporte 
ou Carteira do Colégio). 

Obs: Não serão aceitos documentos de identificação em seu formato digital. 

Os atletas poderão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short (feminino). 
HAVENDO TOLERÂNCIA DE 100g. 

A pesagem terá duração de 01 hora sendo os primeiros 30 minutos para a 
EXTRAOFICIAL com subidas livres na balança e os 30 minutos finais para a pesagem OFICIAL 
com apenas 01 subida na balança. No caso do atleta atingir o peso desejado durante a pesagem 
extraoficial, o mesmo será considerado pela comissão técnica. 
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A responsabilidade total pela pesagem será da Comissão de Pesagem que será 
designada pela FJERJ. No recinto da pesagem só poderão entrar as seguintes pessoas: 

1 - Dirigentes da FJERJ; 

2 - Os membros da Comissão de Pesagem; 

3 - Os atletas chamados para a pesagem. 

II - PRAZO DE INSCRIÇÕES 

1. As inscrições deverão ser feitas até o dia 28 de Junho (sexta-feira), exclusivamente 
através do endereço www.zempo.com.br, até as 16h. 

2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito na sede da FJERJ. 

III - TAXA DE INSCRIÇÃO 

 A taxa de inscrição para a Seletiva será de R$ 100,00 (cem reais). 

IV - PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 A seletiva será aberta a todos os atletas em dia com a FJERJ/2019 que queiram 

participar, mesmo que tenham competido nos CIRCUITO RIO DE JANEIRO ou FESTIVAL DE 

INICIANTES, desde que tenham a graduação mínima exigida pela CBJ.  

As Agremiações deverão estar quites com suas mensalidades e todos os atletas 
cadastrados no Zempo. 

Obs: Conforme o art 3º  § 2º do Regulamento 2019: “ Os atletas que competirem apenas 
01 (uma) vez no CIRCUITO ESTADUAL, independente da classe, no ano de 2019, poderão 
competir no CIRCUITO RIO DE JANEIRO no referido ano, desde que não tenham disputado 
seletiva estadual na classe em questão”. Desta forma, entende-se que o atleta sub 13 
participante da seletiva estadual, ficará impossibilitado de retornar aos Circuitos Rio de Janeiro e 
Iniciantes.  

V – SISTEMA DE APURAÇÃO 

Os Sistemas utilizados para a Seletiva serão os seguintes: 

 

V – SISTEMA DE APURAÇÃO 

O Sistema utilizado para a Seletiva será o de rodízio, lutando um contra todos, obedecendo 
aos seguintes critérios: 



 Quando for necessária a divisão em mais de uma pule, os atletas considerados como 
“cabeças de chave” serão aqueles que estiverem mais bem posicionados no ranking 
estadual.  

 Súmula com 02 Atletas na categoria: Melhor de três entre os dois atletas;  

 Súmula com 02 a 05 Atletas na categoria: 1ª Fase - Rodízio. 2ª Fase - Melhor de três 
entre os dois melhores classificados, considerando o resultado entre os dois na 1ª Fase 
(rodízio);  

 Súmula com mais de 05 e até 10 Atletas na categoria: 1ª Fase - Rodízio dividido em duas 
Pules. 2ª Fase - Melhor de três entre os primeiros colocados em cada Pule;  

http://www.zempo.com.br/
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 Súmula com mais de 10 Atletas na categoria: 1ª Fase – Chave com repescagem olímpica, 
apurando-se os dois finalistas e os dois vencedores da repescagem. 2ª Fase – Rodízio.  

 

a) No caso da desistência do atleta no sistema de rodízio, independente do motivo, os seus 
resultados anteriores serão considerados como derrotas pela pontuação máxima. 

b) Critérios de Desempate: 1º Maior número de Vitórias; 2º Maior Pontuação (vitória por Ippon ou 
equivalente = 10 pontos; vitória por Waza-Ari = 1 ponto; vitória por Shido = 0 ponto); 3º 
Confronto Direto entre os atletas empatados. 

VI - DA PRESENÇA DO TÉCNICO 

Será permitida a presença do Técnico nas seletivas, desde que estejam portando seus 
crachás e não pertençam ao quadro de técnicos da FJERJ, especificamente para a Classe em 
disputa. 

VII - TEMPO DE LUTA 

O tempo de luta da Classe Sub 13 será de 2 minutos para o Feminino e Masculino. (Vide 
Regulamento FJERJ 2019) 

# Os atletas classificados, serão os campeões de cada categoria, e as 2 dobras por 
gênero, serão definidas dentre os vice-campeões, através de critério técnico observado 
pela comissão formada entre o coordenador de seleções e os técnicos da seleção 
estadual da referida classe. 

 

VIII - PASSAGENS DO PAF FORNECIDAS PELA CBJ ( A CONFIRMAR)  

Logo que for definida a equipe que irá ao brasileiro, haverá uma reunião e serão 
sorteadas as 5 (cinco) passagens aéreas,  referentes ao Programa de Assistência as 
Federações (PAF), para as Agremiações que tiverem atletas classificados. 

O Sorteio definirá as 5 (cinco) Agremiações e cada uma terá direito a uma passagem 
aérea, devendo em seguida informar o nome do atleta beneficiado. 

Para a participação no referido sorteio, será fundamental e obrigatória, a presença do 
responsável oficial da Agremiação junto à FJERJ, na reunião após a seletiva da classe em 
disputa. 

Para o atleta que foi confirmado por sua Agremiação e não puder viajar, por quaisquer 
que sejam os motivos, a Agremiação ficará de fora do sorteio no próximo brasileiro, que tenha 
atleta classificado. (Vide regulamento 2019) 

 

 

Saudações Esportistas, 

 

 
 

 

Leonardo Elarrat C. Lara                                          Jucinei Gonçalves da Costa 
         Vice - Presidente                                                                 Presidente 


