REGULAMENTO
Data: 16/09/2018
Local: Associação Portuguesa de Desportos (Ginásio Esportivo)
Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira - Portão 3
Cerimônia de abertura: 8h30 às 9h - início do festival e torneio.
Obs.: Estacionamento portão 3 pela rua Comendador Nestor Pereira

INSCRIÇÕES
Para participar deste Festival e Torneio, as entidades esportivas deverão enviar confirmação até dia
16/08/2018 e a relação prévia dos atletas até 30/08/2018
para o email: brunofagotti@judofagotti.com.br

Taxa de inscrição R$ 40,00 por atleta
O valor de inscrição deverá ser realizado por depósito bancário.
Banco Itáu

AG. 0746

Cc. 10895 0

CPF 353.348.738-56

Bruno T. Fagotti

Ou ser paga no ato da pesagem, no caso dos atletas
que participarão do Torneio.

>> Enviar o comprovante de pagamento para email: brunofagotti@judofagotti.com.br

1. Será arrecadado um saco de ração (10kg) por academia, que será doado a instituição do
Sr. Jose Jantalia.
2. Cada entidade deverá apresentar um árbitro e um mesário, devidamente uniformizados e
credenciados pela Federação Paulista Judô, para atuarem no evento ou pagar a quantia
de R$ 150,00.
Observação: A entidade que não cumprir com este item do regulamento não participará da contagem
geral de pontos.

PESAGEM
A pesagem será realizada 15/09/2018 das 20h às 22h ou 16/09/2018 nos horários estabelecidos
conforme cronograma (ginásio esportivo), as classes disputarão individualmente, divididas por
categorias de peso corporal de acordo com a tabela de pesos da divisão aspirante expedida pela
Federação Paulista de Judô no ano de 2018. (sem tolerância de peso)

APURAÇÃO E PREMIAÇÃO
As disputas serão realizadas no sistema de eliminatória simples não havendo repescagem.
1º lugar

2º lugar

3º lugar

Festival 1

Judô Para Todos 5

5 pontos

3 pontos

1 ponto

ponto

pontos

No SHIAI serão oferecidas medalhas aos atletas de cada classe e categoria que conquistarem os
três primeiros lugares, sendo 1º, 2º e dois 3ºs.
No Festival todos os atletas serão premiados.

TEMPO DE LUTA
2minutos com tempo corrido para as classe (SUB- 13)
3 minutos com tempo corrido para as classes (SUB-15, MASTER e JUDÔ PARA TODOS)
4 minutos com tempo corrido para classes (SUB-18 e Adulto)

REGRAS DE ARBITRAGEM
As regras de arbitragem serão as mesmas da Federação Paulista de Judô do ano vigente, em caso
de empate será decidido pelos árbitros, sem Golden Score.

NORMAS GERAIS
1.

Não será permitida a interferência no trabalho dos árbitros, mesários e coordenadores do evento

por pessoas não credenciadas.
2.

Haverá um credenciamento para os técnicos que irão atuar no evento. Serão aceitos como

técnico Yundasha apenas os que estiverem devidamente credenciados pela Federação Paulista de Judô.
3.

Somente serão permitidas as presenças no recinto de competição: atletas, quando chamados, e

pessoas credenciadas pelo evento.
4.

Os atletas deverão comparecer devidamente vestidos com judogui limpo, calçando chinelo e

portando carteira da F.P.J. ou documento com foto. (RG)
5.

Associação Portuguesa de Desportos não será responsável por acidentes, despesas com

assistência médica ou hospitalar, prestando apenas os primeiros socorros.
6.

Qualquer eventualidade ou dúvidas que surgirem durante o torneio, e que não constem no

regulamento, serão apreciadas e resolvidas pela Comissão Organizadora do Evento.

PROGRAMAÇÃO GERAL

7h – Início do recolhimento da taxa de inscrição e do credenciamento técnico
7h – Pesagem SUB 13 até as 8h
7h20 – Reunião com Árbitros e oficial de Mesa
7h50 – Concentração dos atletas no tatame
8h30 – Cerimônia de abertura
8h40 – Pesagem SUB-15
9h – Início do Festival e Judô Para Todos
9h – Pesagem SUB-18 até 9h30
9h30 – Pesagem Adulto e Máster até 11h
10h – Encerramento do recolhimento das taxas.

CLASSES

NASCIDOS EM

IDADE

SISTEMA DE DISPUTA

SUB-13

2006 e 2007

11 e 12 anos

Eliminatória Simples

SUB-15

2004 e 2005

13 e 14 anos

Eliminatória Simples

SUB-18

2001, 2002 e 2003

15,16 e 17 anos

Eliminatória Simples

ADULTO

2000 e anteriores

18 anos e acima

Eliminatória Simples

MASTER

1983 e anteriores

35 anos e acima

Eliminatória Simples

FESTIVAL REGULAMENTO

1.

Para atletas com idade de 2 a 10 anos

2.

Cada atleta realizará 2 lutas

3.

Tempo de luta: 2 minutos

4.

Masculino e feminino

5.

Início do Festival: 9h

6.

Todos serão premiados

7.

Taxa de inscrição R$40,00

8.

Apenas judogui branco ou azul

9.

Enviar lista até dia 30/08/2018

IDADE

ANO NASC.

2 e 3 anos

2015/2016

4 e 5 anos

2013/2014

6 e 7 anos

2011/2012

8,9 e 10 anos

2008/2009/2010

ATLETAS PARA FESTIVAL
ATLETA

ANO DE NASC.

M/F

Academia/Clube/Escola:_______________________________________________________________________
Professor: __________________________________________________________________________________
Responsável:________________________________________________________________________________
Contatos: __________________________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________________________
Celular:__(____)____________________________________________________________________________
Técnico:___________________________________________________________________________________

ATLETAS PARA TORNEIO
ATLETA

ANO DE NASC.

M/F

Academia/Clube/Escola:_______________________________________________________________________
Professor: __________________________________________________________________________________
Responsável:________________________________________________________________________________
Contatos: __________________________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________________________
Celular:__(____)____________________________________________________________________________
Técnico:___________________________________________________________________________________

