COPA SÃO PAULO DE JUDÔ 2018
PROGRAMAÇÃO

Evento aberto a todos os Estados.
Data: 16/17/ 18/03/2018 – Sexta , Sábado e domingo.
Local: Ginásio Poli Esportivo Municipal “Adib Moysés Dib”
Av. Kennedy, 1155 – Bairro Anchieta.
(Próximo ao Fórum, em frente a Secretaria de Finanças)
São Bernardo do Campo – SP
As classes Sub11 e Sub13 serão para a Divisão Aspirante da F.P.Judô.
As classes Sub15, Sub18, Sub21 e Sênior serão para a Divisão Especial (1ª divisão) da F.P.Judô.
Os atletas de outros Estados deverão apresentar carteirinha da respectiva Federação.

Pesagem:
Dia 16 de março (sexta) no local da competição.
Das 18h00min às 19h00min pesam as classes Sub11, Sub13 e Sênior.
Dia 17 de março (sábado) no local da competição.
Das 07h00min às 08h30min pesam as classes Sub11, Sub13 e Sênior.
Das 15h00min às 16h00min pesam as classes Sub15, Sub18 e Sub 21.
Dia 18 de março (domingo) no local da competição.
Das 07h00min às 08h30min pesam as classes Sub15, Sub18 e Sub21.

Competição:
Sábado – Início às 08h30min - Abertura Oficial com todos os atletas de Kimono Branco, conforme
determinação da FIJ e CBJ.
Sub11 – Obrigatório o uso de kimono branco.
Sub13 e Sênior – Obrigatório o uso de kimono azul e branco.
Domingo – Início da competição às 09h00min.
Sub15, Sub18 e Sub21 – Obrigatório o uso de kimono azul e branco.

Taxa de Inscrição: Conforme tabela de custas da F.P.Judô/2018..
Os atletas da classe Sub18 poderão competir nas classes Sub21 e Sênior e os atletas da classe
Sub21 poderão também competir na classe Sênior, pagando as inscrições respectivas.

Os atletas deverão comparecer com a carteira de atleta expedida pela F.P.Judô de 2018. Não serão
aceitos recibos, somente a carteira devidamente expedida pela F.P.Judô em 2018.Os atletas de
outros Estados deverão apresentar também a carteirinha de sua Federação expedida em 2018.
Façam suas carteiras de 2018 o mais breve possível, não deixe para última hora!
Os atletas da seleção de base que tenham que se apresentar para viagem ou treinamento,
deverão se apresentar após o término do campeonato, já autorizado pelos coordenadores da
seleção de base.
Inscrições até 13/03/2018 – encaminhando a ficha de inscrição abaixo para o
e-mail: copasp@fpj.com.br
Não serão aceitas em hipótese alguma inscrições fora dos prazos.
Do Técnico: Será permitido a participação do técnico, devidamente credenciado pela F.P.Judô, com
a anuidade de 2018 quitada, e os técnicos de outros estados o mesmo Procedimento.
Da Repescagem:
quartas de final.

A repescagem será feita dos semifinalistas, apenas dos que chegarem as

Da classificação: Conforme regulamento, os atletas campeões do Estado de São Paulo estão
automaticamente classificados para o Campeonato Paulista e Brasileiro Regional.

Relação dos Hotéis Conveniados – Oficiais do Evento
Pampas Palace Hotel
www.pampaspalacehotel.com.br
Av. de Mauá, 71, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo – SP
Tel.: (11) 4122-2000

Hotel Hetrópolis Ltda
www.hetropolishotel.com.br
Av. Paulo Afonso, 470 – Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo – SP
Tel.: (11) 4330-8877 – Fax: (11) 4332-9488
E-mail: reservas@hetropolishotel.com.br
MSN: hetropolishotel@hotmail.com
Obs.: Tarifa especial para a Copa São Paulo de Judô 2017

Alessandro Panitz Puglia
Presidente

