
 

Campeonato por Equipes da Classe Sênior 
BOLETIM SUPER COPA 2021  

 
 
 
 
 
 
REGISTROS, TRANSFERÊNCIAS E ANUIDADES ATÉ O DIA 21/07 (QUARTA-FEIRA).  

(NÃO SERÁ POSSÍVEL RECEBER APÓS ESSA DATA) 

 
 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 21/07 (QUARTA-FEIRA). 
 
 
 

RESUMO DAS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO EVENTO: 
 

 

DATA DO EVENTO: 31 de julho de 2021 

LOCAL: Jequiá Iate Clube 
 

PARTICIPANTES: Atletas da Classe Sênior 
MASCULINO: Faixa Roxa a Faixa Preta 
FEMININO: Faixa Verde a Faixa Preta 

OBS: Será permitida a participação dos atletas  
das classes Sub 18 e Sub 21 

 
CATEGORIAS: -57kg (fem), -70kg (fem), +70kg (fem), -73kg 

(masc), -90kg (masc) e +90kg (masc) 
 
 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES: 
 

ATLETAS: máximo, 9 atletas, sendo 6 titulares e 3 reservas 
TITULARES: até 3 feminino e 3 masculino 

RESERVAS: até 3 atletas 
 

AGREMIAÇÕES: as equipes poderão ser formadas pela união de 
até 3 agremiações, independentemente da região 
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I – INSCRIÇÕES: 
1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de julho (quarta-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 julho (quarta-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 por atleta inscrito.  
 
II. INFORMAÇÕES SOBRE A SUPER COPA: 

1) As agremiações poderão participar com até duas equipes na Super Copa.  
2) Quanto às agremiações, as equipes poderão ser formadas pela união de até 3 (três) 

agremiações, independente da Região que pertençam. 
3) Poderão ser inscritos, no mínimo, 4 (quatro) atletas e, no máximo, 9 (nove) atletas, 

sendo 6 (seis) titulares e 3 (três) reservas. Entre os titulares, as equipes serão 
formadas por 3 (três) atletas do sexo feminino e 3 (três) atletas do sexo masculino. 

4) Para a formação das equipes serão consideradas as categorias: -57kg (fem), -70kg 
(fem), +70kg (fem), -73kg (masc), -90kg (masc) e +90kg (masc); as seguintes divisões 
de faixa: feminino – verde a preta e masculino – roxa a preta. 

5) O atleta poderá, a cada rodada, alternar entre a categoria de peso em que conferiu 
sua pesagem e a categoria de peso imediatamente superior. 

6) Será permitida também a participação dos atletas originalmente pertencentes às 
classes Sub 18 e Sub 21, ou seja, atletas com idade superior a 15 anos (nascidos a 
partir do ano 2006), obedecidas as divisões de faixa.  

7) Cada combate poderá terminar em empate, não sendo aplicado o Golden Score. 
Cada agremiação tem direito a 2 (dois) tempos técnicos de 20 (vinte) segundos. Os 
tempos técnicos poderão ser utilizados em quaisquer das 6 lutas, desde que respeite 
o limite de 2 tempos durante todo o confronto entre as equipes. Ou seja, no confronto 
entre EQUIPE A x EQUIPE B, se o técnico da EQUIPE A pedir os 2 tempos na 
primeira luta, NÃO terá direito a outro tempo até o final do confronto entre a EQUIPE 
A x EQUIPE B, incluindo as outras 5 lutas restantes.  

8) Na disputa entre as equipes, será vencedora aquela que obtiver o maior número de 
vitórias. Em caso de empate entre as equipes, haverá um sorteio para determinar a 
categoria que disputará a luta de desempate. O sorteio será realizado somente entre 
as categorias nas quais as lutas terminaram empatadas; no caso de não ter havido 
luta empatada, o sorteio será realizado entre todas as categorias disputadas.  

9) A luta de desempate será iniciada diretamente em Golden Score, terminando assim 
que a primeira pontuação for computada. 
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10)  O sistema de apuração será de eliminatória simples com repescagem para os 
perdedores dos semifinalistas. A organização reserva-se o direito de alterar o sistema 
de apuração em função da quantidade de equipes inscritas e da evolução da 
competição em relação à programação prevista. 

11)  Cada agremiação participante poderá ter um técnico representante, havendo a 
possibilidade de troca de técnicos entre os combates. 

 
III – PESAGEM: 
1. A pesagem acontecerá na sede da FJERJ, no dia 30 de julho (sexta-feira), no período de 

8h as 15h, com horário agendado de acordo com as informações divulgadas neste boletim 
e em nosso site. 

2. Os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short (feminino). 
Atenção: NÃO haverá tolerância de peso. 

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/2021 
ou documento oficial com foto. 

 
IV - TEMPO DE LUTA 
è Cada combate terá a duração de 4 minutos 
 
V - ÁRBITROS ESCALADOS 
Coordenador de Arbitragem: Gilmar Dias  
 
VI - 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 

SUPER COPA 2021 - CAMPEONATO POR EQUIPES DA CLASSE SÊNIOR 
 

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

EQUIPE 1 

Nº DE ATLETAS INSCRITOS 
TOTAL: MÍN = 4 e MÁX = 9 

FEMININO MASCULINO 

  

  

EQUIPE 2 

Nº DE ATLETAS INSCRITOS 
TOTAL: MÍN = 4 e MÁX = 9 

FEMININO MASCULINO 

  

 
A quantidade de atletas inscritos neste formulário não poderá ser alterada 

 
 

 
 
 

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


