Federação Catarinense de Judô
Filiada Confederação Brasileira de Judô

“Um Judô para todos”

judosc.com.br

MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES 2014
Categoria SUB 11 e SUB 13
Data - 31de Outubro e 01 Novembro de 2014
Balneário Camboriú – SC
1. A competição será disputada por clubes filiados ou vinculados a:
FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ
FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDÔ
2. O clube será representado por atleta a ele vinculado e registrado como tal na respectiva
Federação.
3. As inscrições serão efetuadas pelas federações na PLATAFORMA ZEMPO.
4. Cada Federação poderá inscrever até 4 (quatro) atletas por categoria de peso, em cada classe e
naipe.
5. Tabela de Peso
Categoria
Extra Super-Ligeiro
Super-Ligeiro
Ligeiro
Meio-Leve
Leve
Meio-Médio
Médio
Meio-Pesado
Pesado
Super-Pesado
Extra-Pesado

Sub 11
Nascidos em 2004 e 2005
Feminino e Masculino
Até 26 kg.
26 ⇒ 28 kg.
28 ⇒ 30 kg.
30 ⇒ 33 kg.
33 ⇒ 36 kg.
36 ⇒ 40 kg.
40 ⇒ 45 kg.
45 ⇒ 50 kg.
50 ⇒ 55 kg.
55 ⇒ 60 kg.
+ de 60 kg.

Infanto-Juvenil
Nascidos em 2002 e 2003
Feminino e Masculino
-.Até 28 kg.
28 ⇒ 31 kg.
31 ⇒ 34 kg.
34 ⇒ 38 kg.
38 ⇒ 42 kg.
42 ⇒ 47 kg.
47 ⇒ 52 kg.
52 ⇒ 60 kg.
+ de 60 kg.
-.-

6. Pesagem:
a)
O atleta se identificará através da carteira fornecida por sua Federação ou documento
de identidade (oficial);
b)
O atleta terá o seu peso aferido em uma única subida na balança;
c)
Caso não confirme o peso pelo qual foi inscrito, o atleta será remanejado para a
categoria correspondente ao peso aferido, com a devida autorização de seu técnico
através de formulário especifico desde que não ultrapasse o limite permitido de
inscritos.
7. O Chefe da Delegação deverá apresentar, no Credenciamento ou até o Congresso Técnico,
autorização dos pais e atestado médico (individual ou coletivo) de todos os atletas de sua
Federação.
8. Serão utilizadas as regras oficiais de arbitragem.
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9. Os atletas usarão somente o judogui branco.
10. Sistema de disputa:
Mais de cinco atletas
De três até cinco atletas
Dois atletas

Chave com repescagem olímpica
Rodízio único
Melhor de três lutas

11. Tempo de luta:
Infantil
Infanto-Juvenil

2 minutos + golden escore
3 minutos + golden escore

12. Todos os atletas serão premiados com medalhas, sendo ouro/prata/bronze para os classificados
de 1º a 3º lugar, e de participação aos demais.
13. Todos os atletas receberão Certificado de Participação e uma CAMISETA alusiva ao evento.
14. Os clubes classificados até o 5º lugar no cômputo geral de cada classe (feminino + masculino)
serão premiados com troféus.
Obs.:
a)
Para efeito desta classificação geral, serão considerados os pontos obtidos
individualmente, conforme segue:
1º lugar
13 pontos
2º lugar
8 pontos
3º lugar
5 pontos
4º lugar
3 pontos (somente no rodízio)
5º lugar
2 pontos
7º lugar
1 ponto
b)
Na chave com repescagem olímpica serão considerados 2 terceiros lugares;
c)
No rodízio será considerado somente 1 terceiro lugar, embora o quarto lugar
também seja contemplado com a medalha de bronze.
15. Taxa de Inscrição: R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) por atleta, cujo montante será repassado
pelo Chefe da Delegação participante à Federação promotora ou deposito em conta da FCJ
(Banco do Brasil ag 5453-4 C.c. 43307-1).
Obs.: Para efeito deste montante, serão considerados todos os atletas inseridos na Ficha de
Inscrição, independente da sua efetiva participação no evento.
16. Possível composição de cada representação estadual:
• Até 160 atletas (80 por naipe)
• 1 Chefe de Delegação
• 1 Técnico por Clube (previamente inscrito por sua federação)
• 1 Médico
• 3 a 6 árbitros
17. Prazos a serem cumpridos junto a Federação Catarinense de Judô:
Confirmação de Participação da Delegação
Até 18 de Outubro
Relação nominal da Delegação – Inscrição
Até 28 de Outubro
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18. Programação:
Dia
Horário
14h00min às 18h00min
15h00min às 16h00min
31
16h00min às 17h00min
(sexta-feira)
17h00min às 18h00min
18h30min às 20h00min
01
(sábado)
02
(domingo)

Atividade
Recepção e Credenciamento
Balança Livre
Pesagem Oficial Infantil
Pesagem Oficial Infanto-Juvenil
Congresso Técnico
Clínica de Arbitragem
07h30min às 08h00min
Concentração das Delegações
08h00min às 08h30min
Abertura Solene
08h30min às 12h00min
Competição Infantil + Premiação
13h30min às 17h30min
Competição Infanto-Juvenil + Premiação
- Parque Beto Carreiro, Teleférico (promoções especiais) + Sorteio de
passaportes.
- Praias (diversas e maravilhosas no entorno)

19. Todas as atividades serão realizadas no GINASIO MULTIEEVENTOS, com capacidade de
até oito áreas simultâneas.
20. Hotéis Conveniados (Informações em breve)

Atenção:
a) O translado local, hospedagem e alimentação dos Presidentes das Federações e dos Árbitros
serão de nossa responsabilidade. Solicitamos, para tanto, que nos sejam confirmadas,
preferencialmente até o dia 28 de Outubro, as respectivas presenças, bem como dia, hora e
forma de chegada à Florianópolis.
b) Não nos responsabilizaremos pelo translado dos demais dirigentes, professores, técnicos,
atletas e acompanhantes.
Demais informações poderão ser obtidas junto a secretaria da FCJ (das 8 às 12 horas e das 13 às
17 horas, de segunda a sexta-feira), através dos telefones, 48-3348-2307 e 48-9946-4437 ou e-mail
judosc@judosc.com.br
Florianópolis, 28 de Julho de 2013.

Silvio Acácio Borges
Presidente
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