III COPA JUDÔ DE OURO
TORNEIO ESTUDANTIL DE JUDÔ
07 de Dezembro de 2019

CONVITE
A Fundação Antônio Francisco Lisboa “O Aleijadinho”, tem a honra de
convidar todas as agremiações a participar da III COPA JUDÔ DE OURO que
acontecerá em Ouro Preto MG, entre os dias 06 e 07 de dezembro de 2019, no
Ginásio Poliesportivo do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto, Rua
Pandiá Calógeras, nº 898, Bauxita, Ouro Preto/MG.
A COPA JUDÔ DE OURO é um evento executado pela Fundação Antônio
Francisco Lisboa “O Aleijadinho”, com foco na promoção do Desporto Escolar,
visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de
contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida
saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. Além de
divulgar e difundir a prática do judô visa ainda à confraternização da comunidade
judoísta.
Teremos novidades em 2019, a criação do da Classe JUDÔ PARA TODOS,
que tem por objetivo promover a inclusão, o bem estar e o desenvolvimento das
Pessoas com Deficiência (PCDs) nos segmentos Paralímpico, Surdolimpico, Special
Olympic e For All.
- FUNDAÇÃO ALEIJADINHO
Instituída em março de 1996 com o objetivo de promover o desenvolvimento
sócio educacional da comunidade de Ouro Preto e região, além de desenvolver e
apoiar projetos de esporte, educação, lazer e cultura para crianças e adolescentes.
É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, em busca constante
de sua autonomia financeira, ainda possui título de utilidade pública municipal e
estadual.
Um dos projetos desenvolvidos pela Fundação Aleijadinho e o “ESPORTE E
CIDADANIA JUDÔ DE OURO”, que visa à criação de condições e oportunidades para
que todas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social possam
desenvolver, através do esporte, o seu potencial como pessoas e cidadãos. Vale

ressaltar que dentro do Projeto temos o JUDÔ PARA TODOS, UM IPPON NO
PRECONCEITO, destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ouro Preto (APAE) e o JUDÔ NA ESCOLA, destinado as Escolas Municipais
Monsenhor Rafael e Maria Leandra “Dona Cota”, e a Escola Estadual José Leandro.
Ao todo, aproximadamente 300 crianças e adolescentes a partir de 03 a 20 anos
são atendidos pelo projeto.

III COPA JUDÔ DE OURO
- REGULAMENTO DO TORNEIO
A III COPA JUDÔ DE OURO Será regida pelas regras e tabela de peso/idade oficias
da modalidade e especificadas neste regulamento.
- ORGANIZADOR
FUNDAÇÃO ALEIJADINHO
Endereço: Rua Hugo Soderi, nº 21, Saramenha, Ouro Preto/MG, CEP 35.400/000.

Telefone: (31) 3551-5100
E-mail: esporteecidadania@fundacaoaleijadinho.com.br
- APOIO



Prefeitura Municipal de Ouro Preto
Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto

- LOCAL E DATA DO EVENTO




Local: Ginásio Poliesportivo IFMG – Campus Ouro Preto
Endereço: Rua Pandiá Calógeras, nº 898, Bauxita, Ouro Preto/MG.
Data: 06 e 07 de dezembro de 2019.

- PARTICIPAÇÃO
A COPA JUDÔ DE OURO será aberta para participação de agremiações, clubes,
escolas, prefeituras e projetos sociais.
- INSCRIÇÕES
As inscrições dos clubes, escolas, técnicos, atletas e indicações de árbitros deverão
ser realizadas através do e-mail esporteecidadania@fundaçãoaleijadinho.com.br , a
partir do dia 11 de novembro de 2019.
- TAXAS
Haverá cobrança de taxa de participação:



Inscrição Regular até dia 29 de novembro R$ 40,00 (quarenta reais), por
inscrição.
Inscrição tardia até 02 de dezembro R$ 50,00 (cinquenta reais), por inscrição.

RESUMO DOS PRAZOS
Atividade

Inscrição Regular
Inscrição Tardia

Data
Até o dia 28 de novembro
Até o dia 02 de dezembro

- RESUMO DOS PRAZOS – INSCRIÇÕES

Os valores referentes de taxa de inscrição, REGULAR E TARDIA E
dos atletas participantes poderão ser depositados em conta corrente o comprovante
de
depósito
poderá
ser
enviado
ANTECIPADAMENTE
por
e-mail
esporteecidadania@fundacaoaleijadinho.com.br
com
cópia
para
projetos@fundacaoaleijadinho.com.br ou na secretaria da Fundação Aleijadinho.
O acerto das inscrições será feito no credenciamento, no local da competição, onde os
clubes farão a liberação de seus atletas para a competição e retirada da credencial
para atuar como técnico na competição.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
AG: 2012
CC: 500010-1 – Operação 003
Fundação Antônio Francisco Lisboa:
CNPJ: 01.241.361/0001-92
OBS.: NÃO SERÁ PERMITIDA A DEDUÇÃO DE ATLETAS FALTOSOS, E NÃO
SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DOS CLUBES QUE NÃO
TIVEREM FEITO O CREDENCIAMENTO.

- TEMPO DE COMBATE
O tempo previsto de combate e Golden Score será o estabelecido abaixo:

CLASSE
SUB13
SUB15
SUB18 e SUB21

TEMPO DE LUTA
2 minutos
3 minutos
4 minutos

GOLDEN SCORE
Até a 1ª pontuação
Até a 1ª pontuação
Até a 1ª pontuação

- TEMPO DE IMOBILIZAÇÃO
Será de acordo com o estabelecido pelo regulamento da FIJ.

Pontuação
I - Waza-ari
II - IPON

Descrição
10 segundos ou mais, porém menos de 20 segundos.
Um total de 20 segundos.
TABELA DE PESOS

MASCULINO
Categorias de peso
Superligeiro
Ligeiro
Meio Leve
Leve
Meio Médio
Médio
Meio Pesado
Pesado
Superpesado

Sub 13
-28 Kg
-31 Kg
-34 Kg
-38 Kg
-42 Kg
-47 Kg
-52 Kg
-60 Kg
+60 Kg

Sub 15
-36 Kg
-40 Kg
-44 Kg
-48 Kg
-53 Kg
-58 Kg
-64 Kg
-73 Kg
+73 Kg

Sub 18
-50 Kg
-55 Kg
-60 Kg
-66 Kg
-73 Kg
-81 Kg
-90 Kg
+90 Kg

Sub 21
-55 Kg
-60 Kg
-66 Kg
-73 Kg
-81 Kg
-90 Kg
-100 Kg
+100Kg

FEMININO
Categoria de peso
Superligeiro
Ligeiro
Meio Leve
Leve
Meio Médio
Médio
Meio Pesado
Pesado
Superpesado

Sub 13
-28 Kg
-31 Kg
-34 Kg
-38 Kg
-42 Kg
-47 Kg
-52 Kg
-60 Kg
+60 Kg

Sub 15
-36 Kg
-40 Kg
-44 Kg
-48 Kg
-53 Kg
-58 Kg
-64 Kg
-73 Kg
+73 Kg

Sub 18
-40 Kg
-44 Kg
-48 Kg
-52 Kg
-57 Kg
-63 Kg
-70 Kg
+70 Kg

Sub 21
-44 Kg
-48 Kg
-52 Kg
-57 Kg
-63 Kg
-70 Kg
-78 Kg
+78 Kg

- PESAGEM
Por se tratar de um evento que visa à confraternização da comunidade judoísta, a
pesagem será realizada por cada professor, em sua respectiva agremiação,
ficando este responsável pela veracidade dos dados fornecidos de cada atleta.
Haverá balança disponível para confirmação de peso caso seja solicitado por
algum responsável técnico.

- PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO
Número de inscritos.

- PREMIAÇÃO
Serão entregues TROFÉUS às Agremiações que se classificarem do 1o ao 5º
lugar na contagem geral.
TODOS OS ATLETAS PRESENTES NO TORNEIO RECEBERÃO MEDALHAS.

Obs.: A Fundação Aleijadinho não concorrerá aos Troféus, por ser a
entidade anfitriã do evento.

- CREDENCIAMENTO
O responsável pela delegação, com posse da lista de inscritos, informará a
organização as substituições e alterações de peso dos atletas, quando
necessárias. Durante esta etapa, poderão realizar qualquer modificação, desde
que não haja acréscimo de inscrições.
O acerto das inscrições (entrega de comprovantes) será feito no credenciamento,
no local da competição, onde os clubes farão a liberação de seus atletas para a
competição e retirada das pulseiras de identificação para atuar como técnico na
competição.
Horários para o credenciamento e retirada das pulseiras de identificação
para festival.




SÁBADO DIA 31: 07H00MIN ÀS 08H30MIN.

- SISTEMA DE DISPUTA PARA COMPETIÇÃO
As disputas das Classes SUB 13, SUB 15 serão pelo sistema de repescagem
dupla apurando-se o campeão, vice-campeão e 2 (dois) terceiros lugares, com
repescagem entre os perdedores dos semifinalistas, com cruzamento das
chaves (ANTIGA repescagem olímpica).
Para as Classes SUB 18 e Sub 21, será pelo sistema de repescagem dupla
apurando-se o campeão, vice-campeão e 2 (dois) terceiros lugares, com
repescagem entre os perdedores das quartas de final, com cruzamento das
chaves (ATUAL repescagem olímpica).

Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a seis, o
sistema de apuração será o “Rodízio” (um contra todos). Havendo dois (02)
atletas da mesma agremiação os mesmos realizarão o primeiro combate entre si.
Nos casos de “um contra todos”, para a apuração do vencedor, serão obedecidas
pela ordem as seguintes regras:

1. Número de vitórias; O atleta que obtiver o maior número de vitorias
será declarado vencedor.

2. Contagem de pontos, se o número de vitórias for igual, o vencedor do
confronto será quem tiver a maior pontuação.
Todas as pontuações conquistadas serão computadas tanto para os confrontos
vencidos quanto para os confrontos perdidos (Ippon ou equivalente = 10 pontos,
Waza- ari = 1 ponto). Um competidor pode obter um máximo de 10 pontos por
combate. Os pontos são os mesmos, independentemente se alcançados no
tempo regulamentar ou durante o golden score.

3. Confronto direto entre os atletas empatados. Se dois competidores têm
um número igual de vitórias e pontuações, o competidor que venceu o
confronto entre eles é definido como vencedor.

3.1. Caso hajam três (03) competidores empatados, um combate entre
dois atletas será sorteado e realizado. O vencedor desta luta competirá
contra o terceiro atleta para a decisão final e definição das colocações.

"Rodízio" – Apuração
Numero de Vitórias
Pontos:
Ippon ou equivalente*: 10
pontos Waza-ari: 01 ponto
*Pontuação equivalente: Waza-ari-awaseteippon; Hansoku-make
Fusen gachi e Kiken gachi

Confronto direto entre os atletas empatados
6. Novo confronto

§ Único – Caso o atleta desista do combate de forma voluntária ou
involuntária, será considerado eliminado da competição e terá todos os seus
resultados anteriores anulados.


Na classe Sub18, caso um dos competidores venha a desmaiar em
decorrência da aplicação de um Shime-waza, o mesmo perderá o combate
por IPPON e como prevenção a integridade física do mesmo, será
impedido de voltar a competir no mesmo dia, mesmo que tenha direito a
repescagem.

- GOLDEN SCORE
O combate se encerrará quando o primeiro atleta obtiver a 1ª vantagem sobre o
outro, levando-se em consideração as novas determinações da regra. No caso de
uma vitória por osae-komi o atleta pode continuar até conseguir o IPPON e os
pontos referentes.

- ARBITRAGEM
A Fundação utilizará o quadro de arbitragem qualificada, e condizente com a
importância do evento. Entretanto, cada clube participante poderá apresentar pelo
menos um (01) árbitro de forma voluntaria (não competidor) capacitado que terá
suas despesas de alimentação custeadas pela organização do evento.
- ATLETAS DO SEXO FEMININO


Deverão usar camiseta fechada, e de cor branca abaixo do judogui.

- ATENDIMENTO MÉDICO
Em caso de acidente, a comissão organizadora prestará os socorros de urgência
através de socorristas, devendo os clubes/responsáveis tomar as devidas
providências posteriormente.
Os organizadores não se responsabilizarão pelo tratamento médico, de qualquer
natureza, que possam derivar de acidentes ocorridos com os participantes antes,
durante e após a competição.

REGULAMENTO DO FESTIVAL

OBJETIVOS


Promover o Judô no âmbito escolar, incentivando a sua prática de forma
educativa.



Promover a integração social e esportiva da Comunidade judoísta de
Minas Gerais.



Incentivar os alunos à prática desportiva.



Proporcionar um clima de amizade e proximidade entre os alunos,

possibilitando relações fraternas de respeito e solidariedade entre todos.

- FESTIVAL
A pesagem será realizada por cada professor, em sua respectiva agremiação,
ficando este responsável pela veracidade dos dados fornecidos de cada atleta.
Cada aluno (a) só poderá participar do Festival na categoria de peso e faixa etária
em que foi inscrito (a). Se houver discrepância de peso no dia do Festival, o
participante será colocado no grupo correspondente ao seu peso.
Para a participação, será utilizado o sistema de grupos onde os alunos faram, no
mínimo, duas lutas e no máximo três lutas. Para os atletas das classes Sub 05,
Sub 07, Sub 09 e Sub 11.
O festival de judô será regido pelas Regras de Competição de Judô oficializadas
pela Federação Internacional de Judô, e com a proibição das seguintes técnicas:
 Qualquer técnica de SUTEMI ou de MAKI-KOMI, TÉCNICAS
APLICADAS BATENDO O (S) JOELHO (S) NO CHÃO e KOSHIGURUMA.
 Em todas as faixas etárias do festival, não serão permitidas as
técnicas de SANKAKU-GATAME SHIME-WAZA e KANSETSU-WAZA.
- ALUNOS/ATLETAS
Nenhuma criança será punida por cometer infração à regra. Devendo ser orientada e
advertida verbalmente pelo árbitro. Ao cometer a mesma infração pela terceira vez,
deverá ser orientada novamente, porém receberá a punição de Shidô. O árbitro ao
perceber a intenção comandará MATÊ.
Para os alunos Sub 05, Sub 07, Sub 09 e Sub 11 o término das lutas será
anunciado pelo árbitro após o mesmo atleta realizar dois ippons, ou ao fim do
tempo regulamentar.

- TEMPO DE COMBATE:

CLASSE
Sub 05
Sub 07
Sub 09
Sub 11

Ano de Nasc.
2015
2014 e 2013
2012 e 2012
2010 e 2009

IDADE
04 anos
05 e 06 anos
07 e 08 anos
09 e 10 anos

TEMPO DE LUTA
1,00 minutos corridos
1,30 minutos corridos
1,30 minutos corridos
02 minutos corridos

A organização das lutas se fará nas áreas (conforme programação) ficando a
critério dos sumulistas e com o aval dos técnicos, devendo cada atleta fazer no
mínimo duas e no máximo três lutas.
Para cada área de competição apenas um árbitro, dois sumulistas e um cronometrista.
Na área reservada para a competição e organização do evento, SOMENTE será
permitida a presença das autoridades, árbitros, oficiais de mesa e os atletas
participantes da categoria anunciada.
Os professores de cada agremiação serão responsáveis pela conduta esportiva e
educativa de seus atletas, pais e de sua torcida.
Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão decididos pela
Comissão Organizadora.
TODOS OS ATLETAS PRESENTES NO FESTIVAL RECEBERÃO MEDALHAS.
TABELA DE PESOS FESTIVAL 2019

Cat. /Class.
Super Ligeiro
Ligeiro
Meio Leve
Leve

Masculino
Sub 07
- 18 Kg
- 20 Kg
- 22 Kg
- 24 Kg

Sub 09
- 22 Kg
- 24 Kg
- 26 Kg
- 28 Kg

Sub 11
- 28 Kg
- 30 Kg
- 33 Kg
- 36 Kg

Meio Médio
Médio
Meio Pesado
Pesado
Super pesado

- 26 Kg
- 28 Kg
- 30 Kg
- 33 Kg
+ 33 Kg

- 30 Kg
- 33 Kg
- 36 Kg
- 40 Kg
+ 40 Kg

- 40 Kg
- 45 Kg
- 50 Kg
- 55 Kg
+ 55 Kg

Categ. /Class.
Super Ligeiro
Ligeiro
Meio Leve
Leve
Meio Médio
Médio
Meio Pesado
Pesado
Super pesado

Feminino
Sub 07
-18 Kg
- 20 Kg
- 22 Kg
- 24 Kg
- 26 Kg
- 28 Kg
- 30 Kg
- 33 Kg
+ 33 Kg

Sub 09
- 20 Kg
- 22 Kg
- 24 Kg
- 26 Kg
- 28 Kg
- 31 Kg
- 34 Kg
- 38 Kg
+ 38 Kg

Sub 11
- 26 Kg
- 28 Kg
- 30 Kg
- 33 Kg
- 36 Kg
- 40 Kg
- 45 Kg
- 50 Kg
+ 50 Kg

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. O evento iniciará rigorosamente no horário previsto na programação
2. As Normas de arbitragem serão as vigentes para o ano de 2019 CBJ. Para
qualquer consulta o Diretor Técnico da Fundação Aleijadinho estará à
disposição dos clubes.
JUDÔ PARA TODOS
REGULAMENTO
O Judô para Todos tem por objetivo promover a inclusão, o bem-estar e o
desenvolvimento das Pessoas com Deficiência (PCDs) nos segmentos
Paralímpico, Surdolimpico, Special Olympic e For All.

O judô competitivo mesmo de forma adaptada possibilita a integração com o outro
estimulando não apenas o desenvolvimento físico, mas o aumento da autoestima,
dos aspectos cognitivo e sócio afetivo dos praticantes.
Este regulamento rege todas as competições do Judô para Todos da Federação
Mineira de Judô (FMJ).
O mesmo foi criado com base nas regras internacionais dos diversos segmentos.
Entendemos que as regras empregadas no Judô para Todos devem respeitar as
regras da Federação Internacional de Judô (FIJ), exceto nos casos que ocorram
conflitos com o formato determinado pela coordenação do Judô para Todos da
FMJ.
O Judô para Todos visa oportunizar a todos os atletas de diversas habilidades a
oportunidade de vivenciar a competição.

- REGULAMENTO
Classes
A divisão de classes no Judô para Todos são as seguintes:



Festival – Sub 05, Sub 07, Sub 09 e Sub 11.



Futuros Talentos – Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21 e Sênior (faixa
branca a laranja).



Alto Rendimento – Sub 21 e Sênior (faixa verde a preta).

- CATEGORIAS
As categorias serão as mesmas utilizadas pelo judô convencional (regular).
Na classe Festival não haverá pesagem. Esta deverá ser informada pela
agremiação/instituição na ficha de inscrição;
Nas classes Futuros Talentos e Alto Rendimento haverá pesagem. Caso
necessário poderá haver junção de categorias de peso. Também haverá
flexibilidade no remanejo de categoria.

- TEMPO DE COMBATE
 Festival (até 06 anos) – 1 minuto.
 Festival (acima de 07 anos) – 2 minutos.
 Futuro Talentos (13, 14 anos e 15, 16 anos) – 3 minutos.
 Futuro Talentos (17, 18, 19 anos) – 3 minutos.
 Alto Rendimento – 4 minutos
Na classe Alto Rendimento, se necessário aplicar o Golden Score de 1 minuto.

- ATENDIMENTO MÉDICO
O atendimento médico será livre para todas as classes, exceto para o Alto
Rendimento.
Caso o árbitro entenda que é preciso a assistência do professor na área de
competição, o mesmo poderá ser convocado.
- REGRAS
O árbitro poderá paralisar ou suspender a luta para a segurança de um ou ambos os
lutadores;
Não serão permitidas técnicas de Shime-Waza, Kansetsu-Waza, Sutemi-waza
nas classes: Festival, Futuros Talentos e para os Deficientes Intelectuais (DI);
As técnicas de Shime-Waza e Kansetsu-Waza serão permitidas somente na classe:
Alto Rendimento.
- PREMIAÇÃO
No Festival, todos serão premiados;
Nas classes Futuros Talentos e Alto Rendimento todos serão premiados,
independente da classificação.
- SISTEMA
Nas Classes Festival (acima de 7 anos), Futuros Talentos chaves de 4 com
rodízio; cada participante fará 3 lutas.
Na classe Alto rendimento até cinco inscritos, rodízio;
Na classe Alto rendimento acima de seis inscritos, eliminatória simples.

- FAIXAS
No Festival a graduação e livre;
Nas classes Futuros Talentos, graduação branca a laranja;
No Alto Rendimento graduação acima de laranja.
- INSCRIÇÕES
A agremiação deverá informar qual a deficiência do atleta, uma ou mais, e se o
mesmo vai competir no Tachi-Waza (em pé) ou Ne-Waza (início ajoelhado ou
sentado).
- DIVISÃO E CLASSIFICAÇÃO
A divisão segue as regras da FIJ:
1. Sexo
2. Idade
3. Peso
Os atletas, em especial os Deficientes Intelectuais (DI) passarão pela
classificação para identificar o nível para que os atletas sejam colocados em uma
chave juntamente com outros atletas de semelhante habilidade.
A classificação ocorrerá no local do evento pela coordenação do Judô para Todos
da FMJ.
Na classificação, a coordenação do Judô para Todos poderá juntar numa mesma
chave atletas com idade, peso e sexo diferentes com semelhança de habilidades
e com a devida autorização do professor.
Nas classes Festival e Futuros Talentos não haverá divisão por segmento.
Nas classes Revelação de Talentos e Alto Rendimento haverá divisão por segmento,
podendo haver junção das mesmas.

- CLASSIFICAÇÃO
Os judocas serão agrupados em categorias de acordo com suas habilidades técnicas,
capacidades intelectuais, físicas e motoras apresentadas na classificação.
Na classificação funcional são realizadas atividades onde se observa a parte cognitiva,
motora e técnica dos participantes.
Durante a sessão de classificação certificar-se que todos os judocas estão
inscritos na categoria correta.
O gênero, a idade, o peso corporal e a graduação também devem ser levados em
conta na divisão dos grupos.
O departamento técnico do evento pode remanejar um judoca de uma categoria
para outra com base nas avaliações realizadas durante a classificação funcional e
também no decorrer da competição.

CATEGORIA “P” – JUDOCAS PROMOCIONAIS
CATEGORIA “A” – JUDOCAS AGONISTAS
TABELA DE PESO CATEGORIA “P”
MASCULINO E FEMININO
-38 Kg
-42 Kg
-46 Kg
-50 Kg
-55 Kg
-60 Kg
-66 Kg
-73 Kg

-81 Kg

TABELA DE PESO – CATEGORIA “A”

-90 Kg

FEMININO

MASCULINO

-100 Kg

-48 Kg

-55 Kg

+100 kg

-52 Kg

-60 Kg

-57 Kg

-66 Kg

-63 Kg

-73 Kg

-70 Kg

-81 Kg

-78 Kg

-90 Kg

+78 kg

-100 Kg
+100 kg

- CATEGORIA “P” – JUDOCAS PROMOCIONAIS
Não são permitidas as seguintes ações para a categoria “p”:







Sutemi waza – técnicas de sacrifício
Ude kansetsu waza – chaves de braço
Shime waza – estrangulamentos
Realizar um lançamento à frente com os 2 joelhos apoiados no solo (ex:
seoi de joelhos).
Qualquer ação de bloquear o pescoço do adversário.
Qualquer ação julgada potencialmente perigosa.

- CATEGORIA “A” – JUDOCAS AGONISTAS
Não são permitidas as seguintes ações para a categoria “a”:



Ude kansetsu waza – chaves de braço
Shime waza – estrangulamentos

- AÇÕES PROIBIDAS
Tanto em tachi waza quanto em ne waza o árbitro deve garantir que o pescoço não
seja estrangulado, pois existem riscos de lesões.
Se a luta ocorre em ne waza não é permitido puxar o adversário para trás. Esta
ação é proibida por conta de riscos para a parte inferior das costas, joelhos e
tornozelos (para participantes com espasmos ou fixações das pernas os riscos de
lesão aumentam).
O participante que realizar tal ação deverá ser advertido.

PROGRAMAÇÃO
SEXTA FEIRA 06 DE DEZEMBRO
MOTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO

SÁBADO 07 DE DEZEMBRO
ABERTURA
08h45min – CERIMÔNIA DE ABERTURA.
FESTIVAL
07h00min às 08h30min – Credenciamento (retirada das identificações)
08h45min - Concentração de atletas.
09h15min. Início da competição:
Sub 05 (Chupeta) Sub 07 (Fraldinha)
Sub 09 (Pré-mirim) Sub 11 (Mirim)

TORNEIO E JUDÔ PARA TODOS
Sub 13 - MASC./FEM.
 10h30min. Início da competição - Sub 13

Judô para Todos
 10h30min Início da competição
Festival, Futuros Talentos, Revelação de Talentos e Alto Rendimento.
Sub 15 - MASC./FEM.
 13h30min – Início da competição.

Sub 18 - MASC./FEM.
 14h30min – Início da competição.

Sub 21 - MASC./FEM.
 15h30min – Início da competição.

“Educando uma pessoa e mandando-a para a sociedade, ele
contribuirá na extensão de uma centena de gerações a sua frente”.
Jigoro Kano, criador do Judô.

