FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
10ª Delegacia Regional – CENTRAL

TROFÉU YOKICHI KIMURA - COPA KIMONOS BUDOKAN DE JUDÔ

O Judô Clube Mogi das Cruzes juntamente com a Kimonos Budokan realizarão no dia 05 de
março de 2017, no Ginásio de Esportes de Mogi das Cruzes, na cidade de Mogi das Cruzes, o TORNEIO
DE ANIVERSÁRIO 45 ANOS DO JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES, a categoria Masculina será
disputada nas classes Mirim a Veteranos acima de 30 anos e a categoria Feminina de Mirim ao Adulto (as
classes sub 21 e Sênior serão juntadas numa classe só - Adulto).
DATA: 05/03/2017
LOCAL - GINASIO DE ESPORTES DE MOGI DAS CRUZES
R. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar – Mogi das Cruzes – ao lado do Supermercado Extra
ABERTURA- a partir das 8h30min
AS CONFIRMAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES CONVIDADAS , ENTREGA DAS INSCRIÇÕES – ATLETAS,
ÁRBITROS E OFICIAS DE MESA - PRAZO FINAL 28/02/2017.
As inscrições deverão ser enviadas ao e-mail: academia@ipponfitness.com.br
REGULAMENTO
1) Da Pesagem- A pesagem será realizada respeitando os horários abaixo:
Sábado – 04/03/2017
17:00 às18:00 h
Todas as categorias
Domingo – 05/03/2017
7:00 h – 7:30 h
Sub 9 e Sub 11
7:45 h - 8:30 h
Sub 13
8:45 h – 9:30 h
Sub 15
9:45 h – 10:15 h
Sub 18
10:30 h – 11:00 h
Sub 21 /sênior/veteranos acima de 30 anos masculino / adulto feminino
Obs. Os atletas sub9,sub11,sub13 e sub 15 só terão direito a uma única pesagem.
2) Das Inscrições- Cada entidade poderá inscrever 50 atletas no total (masculino, veteranos e feminino) no
feminino máximo de 15 atletas, sendo obrigatório que o atleta seja Federado na Divisão Especial ou
Aspirante. Será cobrada taxa de inscrição de R$30,00 no ato da retirada da ficha de pesagem.
Obs. Nenhuma associação poderá inscrever atleta que pertença a outra associação. Caso seja
constatado que o atleta pertença a outra associação após já ter lutado, não será computado pontos
para a Associação que o inscreveu, e perderá 10 pontos na contagem Geral.
3) Da Documentação -Todo atleta deverá apresentar a Carteira da Federação (2016 ou 2017).
4) Apuração das chaves. Os atletas serão sorteados pelo sistema de computador para o preenchimento
das chaves, logo após a pesagem. Caso algum atleta no momento da pesagem estiver com peso diferente
ao da inscrição o mesmo será colocado na categoria correspondente ao peso.
Será adotado o sistema de Chave Simples não havendo repescagem.
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5) Das Classes
As lutas obedecerão à seguinte ordem:
Masculino
Feminino
Sub 9
Sub 9
Sub 11
Sub 11
Sub 13
Sub 13
Sub 15
Sub 15
Sub 18
Sub 18
Sub 21
Adulto (Sub 21 /sênior/veteranos)
Sênior
veteranos acima de 30 anos masculino
Obs.: O atleta poderá participar na sua respectiva classe ou acima dela com a responsabilidade do
técnico de cada agremiação, podendo lutar apenas em uma classe.
6) Da Pontuação – Campeão: 5 pontos, Vice-Campeão: 3 pontos, Terceiros Lugares: 1 ponto. Na
categoria Máster, os pontos entrarão normalmente como as outras categorias na Contagem Geral de
Pontos.
7) Da Premiação. Os atletas classificados em 1º, 2º e os dois 3ºs lugares. receberão medalhas alusivas ao
evento. As equipes classificadas até o 10º. lugar na Classificação Geral, serão premiadas com Troféus
alusivos ao Evento.
8) Tempo das lutas Sub 9 - Sub 11- Sub 13 - 2 minutos
Sub 15 - Veteranos masculino - 3 minutos
sub 18 - Sub 21 - Sênior - Adulto feminino - 4 minutos
NÃO HAVERÁ GOLDEN SCORE
9) Cronometragem – o tempo será corrido, devendo haver interrupção do tempo apenas em caso de
atendimento médico, arrumar o Judogui, Arrumar Tatamis, e Confabulação dos Árbitros
10) Da Arbitragem e Oficiais de Mesa – Toda associação deverá colocar à disposição da organização, 1
árbitro não competidor que permaneça durante todo o evento devidamente uniformizados com calça cinza,
camisa branca e gravata (que tenha feito curso de árbitro em 2015/2016) e 4 oficiais de mesa competidores
ou 2 oficiais de mesa que não irão competir e que fiquem a disposição da organização durante todo o
evento. A ASSOCIAÇÃO QUE NÃO ATENDER A ESTE ITEM DEVERÁ PAGAR UMA TAXA DE
R$150,00(Cento e cinquenta reais) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UM ÁRBITRO. A entidade que
não atender este item estará automaticamente desclassificada da contagem de pontos, e não será
convidada para o próximo evento. Favor atentar a este item do regulamento, pois aquele que não cumpri-lo
estará automaticamente desclassificado da somatória geral.
11) A Comissão Organizadora é soberana para resolução de qualquer problema surgido dentro da
Competição.
12) Os organizadores do Evento não serão responsáveis por acidentes que venham a ocorrer durante a
competição, devendo ser prestado os primeiros socorros.
13) As Associações de outros Estados deverão enviar junto da inscrição, a autorização da Federação de
origem, para participar do Evento.
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