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1 CHANCELA: 

 

CONVITE 

 

 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, com a chancela 

da Confederação Brasileira de Judô, através de seu presidente JUCINEI 

GONÇALVES DA COSTA, tem a honra de convidar todas as federações e 

agremiações a participar da 16ª Copa Rio Internacional de Judô que 

acontecerá no Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 22 e 24 de julho de 2022, 

no Parque Olímpico da Barra da Tijuca – Velódromo (end.: Av. Embaixador 

Abelardo Bueno - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ). 

 

 

 

Saudações Esportivas, 

 

 

 
Jucinei Gonçalves da Costa 

Presidente 
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2 CHANCELA: 

 

1 - ORGANIZAÇÃO 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

End.: Rua Pedro I, 4/404, Centro - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 20060-050 

Telefones: 21 2509-6996 e 2221-1999 

Home Page: www.judorio.org   

E-mails: judorio@judorio.org.br; secretaria@judorio.org.br  

2 - CHANCELA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 

www.cbj.com.br 

3 - LOCAL E DATA DO EVENTO 

Local: Parque Olímpico da Barra da Tijuca – Velódromo 

End.: Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 

Data: 22 a 24 de julho de 2022 

4 - HOTEL OFICIAL DO EVENTO 

  HOTEL MARRIOTT        

End.: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 5001 Rio de Janeiro, Brasil 22775-039 

Distância do Velódromo: 0,8 km  

Telefones: +55 21 4560-2710 

Home Page (Reserva): www.marriott.com.br 
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3 CHANCELA: 

5 - INSCRIÇÕES 

• As Agremiações deverão confirmar suas participações até o dia 20 de junho 

(segunda-feira), enviando o TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

(em anexo), para o e-mail copariofjerj@gmail.com.  

• As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, através do endereço 

www.zempo.com.br, até as 16h do dia 04 de julho (segunda-feira) para inscrição com 

valor regular ou até as 16h do dia 07 de julho (quinta-feira) para inscrição com valor 

tardio. As inscrições do Judô Para Todos devem ser realizadas conforme as 

informações no outline em anexo. 

• Os competidores deverão apresentar 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, devendo ser apresentado junto com a inscrição (o 

carimbo do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o 

documento original). Também será obrigatória a apresentação, no ato da inscrição, 

do termo de autorização de uso de imagem e do termo de autorização para a 

participação do menor de 18 anos. Todos os documentos citados deverão ser 

enviados para o e-mail copariofjerj@gmail.com.  

• Poderão participar da 16ª Copa Rio Internacional de Judô 2022 atletas registrados nas 

federações coirmãs estaduais, desde que os clubes tenham a autorização da sua 

respectiva federação.  

• As agremiações deverão realizar as inscrições dos técnicos, exclusivamente, através 

do endereço www.zempo.com.br até as 16h do dia 04 de julho (segunda-feira). A 

inscrição dos técnicos será gratuita e somente poderão participar do evento os 

técnicos devidamente cadastrados no ZEMPO. As agremiações do estado do Rio de 

Janeiro terão direito a inscrever a quantidade de técnicos de acordo com a quantidade 

de inscrições, conforme previsto no regulamento FJERJ 2022.  

OBS: Se houver alguma dificuldade em realizar os procedimentos de inscrição no 

ZEMPO, o técnico/professor poderá entrar em contato através do e-mail 

secretaria@judorio.org.br e agendar um horário entre 8h e 15h para efetuar o 

processo com o suporte da FJERJ. 

mailto:www.judorio.org
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4 CHANCELA: 

6 - TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS: 

a. Inscrição regular: R$ 70,00 por inscrição (até o dia 04/07/2022);  

b. Inscrição tardia: R$ 170,00 por inscrição (de 04 a 07/07/2022); 

c. Inscrição no credenciamento: R$ 250,00 por inscrição. 

d. Judô Para Todos – informações no outline em anexo. 

• O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado das seguintes formas: 

Depósito bancário: Banco Itaú, Agência: 0313, Conta Corrente: 31935-2 / 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CNPJ 

34.024.257/0001-03)  

PIX: Chave CNPJ 34.024.257/0001-03 (FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO) 

• O comprovante identificado do depósito ou do PIX deverá ser enviado para o e-mail 

copariofjerj@gmail.com e apresentado no credenciamento. 

• As agremiações que não pertencem ao estado do Rio de Janeiro deverão enviar 

também, no mesmo e-mail, as informações necessárias à emissão da nota fiscal em 

nome da pessoa jurídica representante da instituição (Razão Social, CNPJ, 

Endereço, E-mail e Telefone). 

7 - CREDENCIAMENTO 

• As agremiações deverão apresentar os seguintes documentos para fins de 

credenciamento dos atletas: 

▪ Termo de Autorização e Responsabilidade (em anexo) 

▪ Atestado Médico individual ou coletivo 

▪ Termo de autorização de uso de imagem 

▪ Termo de autorização para a participação do menor de 18 anos 

mailto:www.judorio.org
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5 CHANCELA: 

 

8 - DIVISÃO POR CLASSES 

➢ SUB13 (2011/2010) – azul a verde (masculino & feminino); 

➢ SUB15 (2009/2008) – amarela a marrom (masculino & feminino); 

➢ SUB18 (2007/2006/2005) – laranja a preta (masculino & feminino); 

➢ SUB21 (2004/2003/2002) – verde a preta (masculino & feminino); 

➢ Sênior (2001 e anteriores) – roxa a preta (masculino & feminino); 

➢ Veteranos (1992 e anteriores) – masculino & feminino; 

➢ Judô Para Todos – informações no outline em anexo 

 

• A idade dos atletas será aferida pelo ano de nascimento, independente do dia e do 

mês do nascimento. 

• Será permitida a participação dos atletas da classe Sub18 nas classes Sub21 e Sênior 

e dos atletas da classe Sub21 na classe Sênior, desde que respeitadas as divisões 

por faixa. 

• Nos casos em que o atleta competir em mais de uma classe, o seu nome deverá 

constar em cada classe individualmente, tantas vezes quantas forem as classes em 

que ele participará, assim como ser paga uma taxa de participação para cada classe. 

9 - PESAGEM 

• A pesagem no evento acontecerá de acordo com a programação, divulgada em nosso 

site (www.judorio.org) até o dia 15 de julho (sexta-feira). A programação preliminar 

contida neste documento poderá sofrer alterações, dependendo da quantidade de 

atletas inscritos no evento.  

• No ato da pesagem, será obrigatória a apresentação da carteira da federação/2022 

ou documento de identificação de validade nacional com foto (RG, Carteira de 

Trabalho, Passaporte, Carteira de Motorista). 

mailto:www.judorio.org
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6 CHANCELA: 

• Os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short (feminino) ou 

nus, NÃO HAVENDO TOLERÂNCIA DE PESO. Atletas menores de idade não 

poderão pesar nus, e haverá uma tolerância de 100g de acordo com o Regulamento 

Nacional de competição emitido pela CBJ. 

CATEGORIAS 
DE PESO 

(FEMININO) 

SUB 13 
11 E 12 Anos 
(2011/2010) 

SUB 15 
13 E 14 Anos 
(2009/2008) 

SUB 18 
15, 16 E 17 Anos 
(2007/2006/2005) 

SUB 21 
18/19/20 ANOS 

(2004/2003/2002) 

SÊNIOR 
(2001 e anteriores) 

SUPER LIGEIRO Até 28 kg Até 36 kg Até 40 kg   

LIGEIRO +28 a 31 kg +36 a 40 kg +40 a 44 kg Até 48 kg Até 48 kg 

MEIO LEVE +31 a 34 kg +40 a 44 kg +44 a 48 kg +48 a 52 kg +48 a 52 kg 

LEVE +34 a 38 kg +44 a 48 kg +48 a 52 kg +52 a 57 kg +52 a 57 kg 

MEIO MÉDIO +38 a 42 kg +48 a 52 kg +52 a 57 kg +57 a 63 kg +57 a 63 kg 

MÉDIO +42 a 47 kg +52 a 57 kg +57 a 63 kg +63 a 70 kg +63 a 70 kg 

MEIO PESADO +47 a 52 kg +57 a 63 kg +63 a 70 kg +70 a 78 kg +70 a 78 kg 

PESADO +52 a 60 kg +63 a 70 kg +70 kg +78 kg +78 kg 

SUPER PESADO + 60 kg + 70 kg    

 

CATEGORIAS 
DE PESO 

(MASCULINO) 

SUB 13 
11 E 12 Anos 
(2011/2010) 

SUB 15 
13 E 14 Anos 
(2009/2008) 

SUB 18 
15, 16 E 17 Anos 
(2007/2006/2005) 

SUB 21 
18/19/20 ANOS 

(2004/2003/2002) 

SÊNIOR 
(2001 e anteriores) 

SUPER LIGEIRO Até 28 kg Até 40 kg Até 50 kg   

LIGEIRO +28 a 31 kg +40 a 45 kg +50 a 55 kg +55 a 60 kg Até 60 kg 

MEIO LEVE +31 a 34 kg +45 a 50 kg +55 a 60 kg +60 a 66 kg +60 a 66 kg 

LEVE +34 a 38 kg +50 a 55 kg +60 a 66 kg +66 a 73 kg +66 a 73 kg 

MEIO MÉDIO +38 a 42 kg +55 a 60 kg +66 a 73 kg +73 a 81 kg +73 a 81 kg 

MÉDIO +42 a 47 kg +60 a 66 kg +73 a 81 kg +81 a 90 kg +81 a 90 kg 

MEIO PESADO +47 a 52 kg +66 a 73 kg +81 a 90 kg +90 a 100 kg +90 a 100 kg 

PESADO +52 a 60 kg +73 a 81 kg +90 kg +100 kg +100 kg 

SUPER PESADO +60 kg +81 kg    

VETERANOS (1992 e anteriores) 

 FEMININO MASCULINO 

LIGEIRO -48 Kg -60 Kg 

MEIO-LEVE -52 Kg -66 Kg 

LEVE -57 Kg -73 Kg 

MEIO-MÉDIO -63 Kg -81 Kg 

MÉDIO -70 Kg -90 Kg 

MEIO-PESADO -78 Kg -100 Kg 

PESADO +78 Kg +100 Kg 
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7 CHANCELA: 

10 - TEMPOS DE COMBATE 

Sub 13 → 2 minutos (com golden score); 

Sub 15 → 3 minutos (com golden score); 

Sub 18 / Sub 21 / Sênior → 4 minutos (com golden score); 

Veteranos F1/M1 até F6/M6 → 3 minutos (sem golden score) 

Veteranos F7/M7 até F11/M11 → 2,5 minutos (sem golden score) 

Observação: O Golden Score acontece até 1ª vantagem.  

• Na Classe Sub 13 e Sub 15, obrigatoriamente, os comandos de “Mate” deverão ter os 

cronômetros parados, de acordo com as determinações da Confederação Brasileira 

de Judô. 

• Nas Classes Sub 18, Sub 21 e Sênior, os comandos de “Mate” poderão ter os 

cronômetros parados, de acordo com as orientações da Coordenação do Evento, de 

modo a não prejudicar a exequibilidade do evento. 

11 - SISTEMA DE APURAÇÃO 

➢  Súmula com 02 (dois) atletas na categoria – Melhor de 03 (três) confrontos; 

➢  Súmula com 03 (três) a 05 (cinco) atletas – Rodízio; 

➢  Súmula com número igual ou superior a 06 (seis) atletas – chave com repescagem 

para os perdedores nas quartas de finais, exceto para as classes Sub 13, Sub 15 

e Sub 18, na qual a apuração será feita pelo sistema de eliminatória, com 

repescagem entre os perdedores dos semifinalistas. 

• No caso da desistência do atleta no sistema de rodízio, independente do motivo, os 

seus resultados anteriores serão considerados como derrotas pela pontuação máxima 

e o atleta não medalha. 

• Critérios de desempate entre dois atletas: 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. 

• Critério de desempate entre três atletas: Maior Pontuação. Se ainda permanecer o 

empate, será realizado um novo rodízio entre os três atletas empatados. 
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8 CHANCELA: 

12 - JUDOGI 

• Os atletas de todas as classes deverão se apresentar com dois judogis, sendo um na 

cor branca e outro na cor azul, de acordo com o Ato n.2/98 da Confederação Brasileira 

de Judô; assim como nas medidas determinadas pela Federação Internacional de 

Judô. 

• O Atleta somente poderá competir se estiver com o judogi atendendo as Normas 

Gerais para Controle de Judogi - NGCJ, estabelecida em 2012, pela Confederação 

Brasileira de Judô (www.cbj.com.br). 

• Para o Judô Feminino, será obrigatório o uso de camisa totalmente branca com 

manga curta, por baixo do judogi. Não será permitido o uso de camisa pelo avesso. 

• Caso o Atleta não possa entrar com o seu judogi no dojo, por mancha de sangue ou 

rasgo ocorrido no evento, deverá informar antes do combate ao supervisor da 

arbitragem de sua área sobre a respectiva alteração, comprovando o fato citado. A 

não comunicação acarretará em punição ao atleta. 

• A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro se reserva o direito de utilização 

do espaço localizado nas costas dos judogis para a veiculação de seus 

patrocinadores, ficando o atleta comprometido às determinações desta Federação, 

sem o direito a pleitear quaisquer benefícios. 

• Caso a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro não utilize o espaço nas 

costas dos judogis em seus eventos, será permitida a colocação dos PATCHES da 

Agremiação / Patrocinador. 

13 - UTILIZAÇÃO DE PUBLICIDADES NO PÓDIO 

• A utilização de publicidades no pódio é permitida, desde que possua o tamanho máximo de 

60cmx40cm e o atleta deverá utilizar somente o judogi branco. 

 

 

 

 

mailto:www.judorio.org
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9 CHANCELA: 

 

 

14 - PREMIAÇÕES 

• Serão premiados com medalhas os atletas classificados até o terceiro lugar.  

• Serão considerados como terceiros colocados os vencedores das lutas finais da 

repescagem e no caso de rodízio, será premiado somente um terceiro lugar. 

• O próprio atleta classificado deverá receber sua medalha no pódio e deverá para isso 

utilizar somente o judogi branco. 

• No caso do atleta, independente do motivo, não comparecer ao pódio para receber 

sua premiação, não receberá a medalha, exceto aquele liberado pelo médico 

credenciado da FJERJ no evento. 

• Serão conferidos troféus às Agremiações classificadas até o 3º (terceiro) lugar a partir 

da apuração geral, para cada Classe em disputa (Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, 

Sênior e Veteranos). 

• Serão conferidos troféus às Agremiações classificadas até o 5º (quinto) lugar a partir 

da apuração geral. 

• Critérios de desempate: 1°) maior número de medalhas de ouro; 2°) maior número de 

medalhas de prata 3°) maior número de medalhas de bronze; 4°) total de medalhas 

conquistadas (Ouro - Prata - Bronze); 5°) maior número de atletas inscritos. 

15 - DISCIPLINA 

• É de responsabilidade de cada Agremiação manter seus atletas e torcida dentro dos 

padrões de disciplina e boa convivência. Qualquer fato adverso à disciplina e à boa 

convivência na Área da Competição, nas Arquibancadas e/ou nas dependências do 

local onde estiver sendo realizado o evento, será encaminhado a Comissão 

Disciplinar. 
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10 CHANCELA: 

16 - ATENDIMENTO MÉDICO 

• A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante 

a competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que por ventura 

possam ocorrer em decorrência da competição.  

17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

• Nas classes Sub 13 e Sub 15 só serão permitidas as técnicas de projeção e 

imobilizações. Acima desta idade, todas as técnicas de acordo com a Federação 

Internacional de Judô. 

• Os casos omissos no presente regulamento serão submetidos à decisão do 

Presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro e na sua ausência ao 

Vice-Presidente, a quem caberá julgar os fatos que venham a surgir. 
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11 CHANCELA: 

 
  

 22 de julho (sexta-feira) – Hotel Marriott  

  

14h às 15h Credenciamento – agremiações letra A até C (Hotel Marriott) 

15h às 16h30min Credenciamento – agremiações letra D até J (Hotel Marriott) 

16h30min às 17h30min Credenciamento – agremiações letra K até Z (Hotel Marriott) 

 
*OBS: Nenhuma agremiação será proibida de realizar o credenciamento após o 
horário 

 17h às 18h Pesagem oficial classe Sub 18 (Hotel Marriott) 

18h às 19h Pesagem oficial classe Sub 21 (Hotel Marriott) 

19h 
Credenciamento Judô para todos (Hotel Marriott) 
Palestra: O judô e os múltiplos caminhos para a inclusão 

19h às 20h Pesagem oficial classe Sênior e Veteranos (Hotel Marriott) 
  
 23 de julho (sábado) - Velódromo  

  8h Concentração atletas do Judô para Todos (Festival) 

8h Pesagem oficial do segmento Judô para Todos (competição) 

8h30min Início do Judô para Todos (Festival) 
 9h às 9h30min Pesagem oficial classe Sênior (Velódromo) 

9h30min Início dos combates do segmento Judô para Todos (competição) 

10h às 11h Abertura Oficial do Evento 

11h Início dos combates da classe Sênior 

11h às 11h30min Pesagem oficial classe Sub 18 (Velódromo) 

14h10min Início dos combates da classe Sub 18 

15h às 15h30min Pesagem oficial classe Sub 21 (Velódromo) 

16h30min às 17h Pesagem oficial classe veteranos (Velódromo) 

17h20min às 17h50min Pesagem oficial classe Sub 13 (Velódromo) 

18h às 18h30min Pesagem oficial classe Sub 15 (Velódromo) 

18h25min Início dos combates da classe Sub 21 
  
 24 de julho (domingo) - Velódromo  

  7h às 7h30min Pesagem oficial classe veteranos (Velódromo) 

8h30min Início dos combates da classe Veteranos 

8h30min às 9h Pesagem oficial classe Sub 13 (Velódromo) 

10h45min Início dos combates da classe Sub13 

11h às 11h30min Pesagem oficial classe Sub 15 (Velódromo) 

13h Início dos combates da classe Sub15 

mailto:www.judorio.org


OUTLINE - 16ª COPA RIO INTERNACIONAL DE JUDÔ 2022 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

22 A 24 DE JULHO DE 2022 

www.judorio.org 

 

Atualizado em: 10 de julho de 2022. 
 

   

12 CHANCELA: 

 

FEDERAÇÃO: ________________________________ ESTADO: ________________  

AGREMIAÇÃO: ________________________________________________________ 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL PELA AGREMIAÇÃO: _______________________ 

TÉCNICO: _____________________________   N° DE ATLETAS INSCRITOS: _____ 

 

Autorizo todos os atletas do (a) _________________________, (agremiação) que 

ora inscrevo na 16ª COPA RIO INTERNACIONAL DE JUDÔ, a participarem desse 

evento, que será realizado no Rio de Janeiro - RJ, no período de 22 a 24 de julho de 

2022, ao tempo em que DECLARO ter pleno conhecimento do regulamento e das regras 

da referida competição. 

Finalmente, ISENTO de responsabilidade a Federação de Judô do Estado do Rio 

de Janeiro por quaisquer acidentes que ocorram durante a viagem e/ou a realização do 

Evento, e igualmente ISENTO a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro de 

responsabilidades por quaisquer contusões e/ou problemas fisiológicos, congênitos ou 

biomecânicos que venham a ocorrer com atletas sob minha responsabilidade. 

 
 

Data: _______________, ____ de _______________de 2022. 

 
 
 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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13 CHANCELA: 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE 
PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUDÔ - FJERJ 

 

 

Eu,____________________________________________________________, 

nacionalidade:___________________, estado civil:______________________, 

inscrito(a) no CPF/MF sob nº ______________________, portador(a) do RG nº 

____________________, autorizo meu filho (ou quem esteja sob minha guarda), 

_______________________________________________________, inscrito no CPF 

nº ___________________________, a se inscrever e participar da 16ª Copa Rio 

Internacional de Judô a ser realizada de 22 a 24 de julho, na cidade do Rio de Janeiro 

pela FJERJ, bem como declaro que meu filho (ou quem esteja sob minha guarda) 

possui plena saúde física e mental, isentando de responsabilidade civil e penal a 

Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, no caso de ocorrência de eventos 

danosos e/ou sinistros advindos da disputa dos jogos, bem como por qualquer 

ocultação de informação sobre eventuais problemas de saúde. Declaro ainda, que meu 

filho (ou quem esteja sob minha guarda) está devidamente matriculado(a) no Colégio/ 

Escola _______________________________________________ no ano vigente.  

Declaro, ainda, estar ciente das normas do regulamento da 16ª Copa Rio 

Internacional de Judô.  

 

Rio de Janeiro, _____ de _______________ de 2022.  

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura (pai/mãe/responsável legal) 
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14 CHANCELA: 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

CPF n°________________, neste ato, e para todos os fins de direito, autorizo o uso da 

minha imagem para fins de divulgação e publicidade, em caráter definitivo e gratuito, 

constante em fotos e filmagens da 16ª Copa Rio Internacional de Judô a ser realizada 

nos dias 22 a 14 de julho de 2022. As imagens e voz poderão ser exibidas, parcial ou 

total, em apresentação audiovisual, publicações e divulgações, assim como 

disponibilizadas em banco de imagens resultante de pesquisa na internet e em outras 

mídias futuras. 

Por ser esta a expressão de minha vontade, assino o presente termo, por estar 

de acordo com a destinação do uso da minha voz e da minha imagem, sendo que nada 

terei a reclamar a título de direitos conexos a minha imagem e voz ou qualquer outro. 

 

 

________________, ______ de _________________ de 2022. 
 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura 
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15 CHANCELA: 

 

OUTLINE JUDÔ PARA TODOS 

O Judô Para Todos tem por objetivo promover a inclusão, o bem-estar e o 

desenvolvimento das Pessoas Com Deficiência (PCDs) nos segmentos Paralímpico, 

Surdolímpico, Special Olympics e Judô For All. E a Federação de Judô do Estado do Rio 

de Janeiro (FJERJ) é pioneira no Brasil, tendo participado em todos os segmentos 

citados acima. 

O Judô competitivo mesmo de forma adaptada possibilita a integração com o outro 

e estimula não apenas o desenvolvimento físico, mas também proporciona o aumento 

da autoestima, o controle da ansiedade e do medo, além de desenvolver a parte 

intelectual e sócio-afetiva dos praticantes. 

O Judô Para Todos visa oferecer a todos os atletas de diversas habilidades a 

oportunidade de vivenciar a competição. 

 

1 – INSCRIÇÕES 

• As inscrições do segmento Judô Para Todos deverão ser realizadas, 

exclusivamente, através do e-mail copariofjerj@gmail.com até as 16h do dia 04 de 

julho (segunda-feira) para inscrição com valor regular ou até as 16h do dia 07 de 

julho (quinta-feira) para inscrição com valor tardio. Para concretizar as inscrições, as 

agremiações deverão enviar o formulário de inscrição (em anexo) junto com o 

comprovante de pagamento das inscrições, no mesmo e-mail. 

• Atleta do Rio de Janeiro somente poderá ser inscrito se estiver federado, lembrando 

que são isentos da anuidade da FJERJ. 

• A competição será aberta para atletas de outros estados. As equipes de outros 

estados deverão encaminhar para a FJERJ documento de liberação de participação 

expedido pela federação de origem, além de preencher o formulário em anexo e 

apresentar a documentação exigida (vide regulamento), que deverão ser 

encaminhadas para o e-mail copariofjerj@gmail.com. 
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16 CHANCELA: 

 

2 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

a. Inscrição regular: R$ 40,00 (quarenta reais) por inscrição (até o dia 04/07/2022);  

b. Inscrição tardia: R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) por inscrição (de 04 a 07/07/2022); 

 

3 – DIVISÃO POR CLASSES 

➢ Aulão: 6 anos (2016); 

➢ Festival: SUB9 (2015/2014) – masculino & feminino; 

➢ Iniciantes: SUB11 (2013/2012) – masculino & feminino; 

➢ Iniciantes: SUB13 (2011/2010) – masculino & feminino; 

➢ Iniciantes: SUB15 (2009/2008) – masculino & feminino; 

➢ Iniciantes: SUB18 (2007/2006/2005) – masculino & feminino; 

➢ Iniciantes: SUB21 (2004/2003/2002) – masculino & feminino; 

➢ Iniciantes: Sênior (2001 e anteriores) – branca a laranja (masculino & feminino); 

➢ Alto Rendimento: SUB21 (2004/2003/2002) – masculino & feminino; 

➢ Alto Rendimento: Sênior (2001 e anteriores) – verde a preta (masculino & feminino). 

 

4 – ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO 

A FJERJ autorizará a permanência dos professores dos atletas inscritos na área 

de competição, porém é imprescindível que utilizem o judogi branco. Apenas um 

professor de cada agremiação poderá acompanhar a classificação dos atletas. 

 

5 – REGULAMENTO 

O regulamento tem por base as regras da FIJ, dos diversos Segmentos e da 

FJERJ. Entendemos que devemos nos aproximar ao máximo das regras internacionais 

empregadas pelos segmentos visando à preparação dos nossos atletas para os eventos 

internacionais dentro de sua especificidade ou múltiplas. 
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17 CHANCELA: 

 

O regulamento poderá sofrer alterações nos casos em que a Coordenação do 

Judô para Todos da FJERJ observar a necessidade de adaptar, dando um formato que 

possibilite e estimule uma maior participação de todos. 

 

6 – ARBITRAGEM 

Sob a responsabilidade da Coordenação de Arbitragem da FJERJ. 

 

 

Saudações Esportistas, 

 

 

 
Jucinei Gonçalves da Costa 

Presidente 
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18 CHANCELA: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – JUDÔ PARA TODOS 

 

Agremiação: __________________________      Data:___________ 

 

NOME REGISTRO CLASSE 
ANO DE 

NASCIMENTO 
FAIXA PESO DEFICIÊNCIA 

GRAU: leve / moderada 
/ grave / profunda 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

____________________________________ 
ASSINATURA DO PROFESSOR 
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