
 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES  
 

 
REGISTROS, TRANSFERÊNCIAS E ANUIDADES ATÉ O DIA 14/10 (SEGUNDA-FEIRA).  

(NÃO SERÁ POSSÍVEL RECEBER APÓS ESSA DATA) 

 

 
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 21/10 (SEGUNDA-FEIRA). 

 
 
 

Campeonato Estadual por Equipes – 02 de novembro (sábado) 

Sênior (1998 e anteriores) 
Masculino - Branca a Verde  
Equipe Mista 
Masculino & Feminino – Roxa a preta  

Veteranos  Estadual por Equipes de Veteranos 

Sub 13 (2008/2007) Masculino & Feminino - Branca a Verde 

Sub 18 (2004/2003/2002) Masculino & Feminino - Laranja a Preta 

Sub 15 (2006/2005) Masculino & Feminino - Amarela a Marrom 

Sub 21 (2001/2000/1999) Masculino & Feminino - Verde a Preta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL: ARENA DA JUVENTUDE 

Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar 



 

 

 Boletim Oficial 025/19 
Rio de Janeiro, 24 de setembro 2019 

 
 
I – INSCRIÇÕES: 

1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de outubro (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 14 de outubro (segunda-feira).  

3. As agremiações deverão estar quites com suas mensalidades; 

4. Em anexo o formulário de inscrição para ser preenchido CORRETAMENTE em todos os 

campos e assinado pelo professor responsável.  

5. Taxa de inscrição no valor de R$ 80,00.  

 

II. INFORMAÇÕES SOBRE CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES  

1) As agremiações poderão participar com até duas equipes por classe de idade no 

Campeonato Estadual por Equipes.  

2) As 3 (três) primeiras colocadas no Ranking do Circuito ESTADUAL no ano de 2018 

não poderão se unir a outra agremiação para as disputas em 2019, independente da 

Região que pertençam. 

3) As agremiações que pertençam a 1ª Região (Município do Rio de Janeiro) poderão 

formar seleções representativas com a fusão 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. 

4) As agremiações que pertençam às demais regiões (Núcleos Regionais) poderão 

formar seleções representativas da Região para cada classe de idade. Os Núcleos 

Regionais podem formar 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. 

5) Todas as equipes que disputarão o Campeonato Estadual, com exceção da classe 

Sênior Mista deverão ser formadas por no mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) 

atletas, sendo 05 (cinco) atletas titulares e 03 (três) reservas. 



 

 

6) 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. 

7) Para o Campeonato Estadual, classe Sênior Mista, poderão inscrever até 12 (doze) 

atletas com, no máximo, 02 (dois) judocas por categoria, sendo 06 (seis) atletas 

titulares e 06 (seis) reservas. A quantidade mínima de atletas inscritos é de 04 

(quatro) atletas em diferentes categorias, independente do sexo. Para efeito da 

Equipe Sênior Mista (masculino e feminino) serão consideradas as categorias:  

-57kg, -73kg, -70kg, -90kg, +70kg e +90kg. 

8) O atleta poderá, a cada rodada, alternar entre a categoria de peso em que conferiu 

sua pesagem e a categoria de peso imediatamente superior. 

9) Será permitida, aos atletas da classe SUB 18 Masculina e Feminina, a participação 

nas classes: SUB 21 e SÊNIOR obedecida as divisões de faixa. Será permitida, aos 

atletas da classe SUB 21 Masculina e Feminina, a participação na classe SÊNIOR, 

obedecidas as divisões de faixa. 

10) 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 ou equivalente = 10 pontos; 

Waza-Ari = 01 ponto; 

Shido = 0 ponto. 

11) Nos confrontos das equipes, as lutas não terminarão empatadas, sendo aplicado o 

Golden Score. 

12) O sistema de apuração no Campeonato Estadual por equipes será de eliminatória 

simples com repescagem para os perdedores das quartas de finais. 

 

III – INFORMAÇÕES SOBRE CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES VETERANOS 

1. No ato da inscrição, deverão apresentar o atestado médico individual ou coletivo em 

que conste estar o (s) atleta (s) em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais em 

condições de participar do evento, além do carimbo do médico e do nº do CRM 

(obrigatório). Somente será aceito o documento original. 



 

 

2. As Equipes só poderão ser compostas com a junção de no máximo duas agremiações. 

Poderão juntar-se para formar uma nova equipe, apenas 1 (uma) agremiação do 

interior com 1 (uma) agremiação da capital (incluído no dia 23 de outubro de 2019). 

3. Todas as equipes que disputarão o Campeonato Estadual Veterano por Equipes 

deverão ser formadas por no mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) atletas, sendo 05 

(cinco) atletas titulares e 03 (três) reservas. Para efeito do Campeonato Estadual 

Veterano por Equipes serão consideradas as categorias: até Meio-Leve, Leve, Meio-

Médio, Médio e a partir do Meio Pesado. 

4. Cada equipe somente poderá inscrever apenas 02 (dois) atletas da classe M1 (30 a 34 

anos – nascidos em 1989 – 1985) no Campeonato Estadual Veterano por Equipes.   

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 ponto; 

         Shido = 0 ponto; 

6. O sistema de apuração no Campeonato Estadual de Veterano por equipes será de 

eliminatória simples com repescagem para os perdedores dos semifinalistas a partir 

das quartas de finais (repescagem olímpica). 

 

 

IV – PESAGEM: 

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

em nosso site a partir de 30 de setembro (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. As equipes só poderão pesar completas, não podendo ser pesado nenhum atleta antes 

ou após já ter sido realizada a pesagem da equipe; 



 

 

5. No ato da pesagem, todos os atletas deverão apresentar a carteira da 

FJERJ/2019. Somente os atletas veteranos poderão apresentar documento oficial 

com foto, conforme regulamento. 

6. 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. 

7. 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); 

 

VI - TEMPO DE LUTA 

 VIDE REGULAMENTO FJERJ 2019. 

 VIDE REGULAMENTO FJERJ VETERANOS 2019 

 

VII - ÁRBITROS ESCALADOS 

Coordenador de Arbitragem: Gilmar Dias  

 

VIII - 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 

CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES 

 
Agremiação: ........................................................................................................................... 
 
Data: ....................................................................................................................................... 
 
 
 

CLASSE 

Nº DE ATLETAS INSCRITOS NA CLASSE 
Mín: 3 e Máx: 8 / Sênior Mista = Mín: 4 e Máx: 12 

EQUIPE 1 EQUIPE 2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
A quantidade de atletas inscritos neste formulário não poderá ser alterada 

 
 

 
 
 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CAMPEONATO ESTADUAL POR EQUIPES VETERANOS 

 
Agremiação: ............................................................................................................................ 
 
Data: ....................................................................................................................................... 
 
 
 

CLASSE 

Nº DE ATLETAS INSCRITOS NA CLASSE 
Mín: 3 e Máx: 8 / Sênior Mista = Mín: 4 e Máx: 12 

EQUIPE 1 EQUIPE 2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
A quantidade de atletas inscritos neste formulário não poderá ser alterada 

 
 
 
 
 

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

 


