Inscrições até o
Dia 24 de Abril

Aberto aos atletas
não Federados!

Aulão (4 a 6 anos) nascidos em 2011 a 2013 (masc. e fem.)
Atividades Lúdicas

Sub 9 (7 e 8 anos) nascidos em 2010 e 2009 (masc. e fem.)
Faixa Branca a Azul ponta Amarela.

Sub 11 (9 e 10 anos) nascidos em 2008 e 2007 (masc. e fem.)
Faixa Branca a Amarela ponta Laranja.
Cerimônia de Abertura

Sub 13 (11 e 12 anos) nascidos em 2006 e 2005 (masc. e fem.)
Faixa Branca a Laranja.

Sub 15 (13 e 14 anos) nascidos em 2004 e 2003 (masc. e fem.)
Faixa Branca a Laranja.

COORDENAÇÃO DA COMPETIÇÃO: VINICIUS FRAGOSO E JOÃO DE DEUS JUNIOR

I – INSCRIÇÕES:
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1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 24 de abril (segunda-feira), na sede da FJERJ ou nos
Núcleos Regionais;

2.Os registros e/ou as renovações e/ou transferências serão aceitos, impreterivelmente, até o
dia 24 de abril (segunda-feira).

3. Caso a agremiação tenha deixado de inscrever algum atleta, o professor poderá fazê-lo no dia, local e
horário da pesagem oficial da classe, junto à secretaria da FJERJ, sendo obrigatória a apresentação da
carteira da FJERJ 2017. O número máximo de inscrições por classe/agremiação/dia será de 5 atletas.
Este benefício não atende aos atletas não federados;
4. Excepcionalmente, somente no segmento aulão serão aceitas inscrições de atletas não
federados, no dia do evento, com documento de identidade (RG OU CERTIDÃO DE
NASCIMENTO);
4. Terá direito a inscrição a agremiação filiada e instituições que tenham aulas de iniciação esportiva de
Judô, desde que indicada por uma agremiação filiada à FJERJ.

II – TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Taxa de inscrição para o CIRCUITO INICIANTES no valor de:
a. R$ 58,00, para inscrição no aulão;
b. R$ 58,00, para inscrição no segmento competição;
c. R$ 77,00, para inscrição em ambos os segmentos, para atletas não federados.

III – PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO:
1. As agremiações deverão estar quites com suas mensalidades;
2. Estão anexos os formulários para cada competição, devendo ser preenchidos em todos os campos e
assinados pelo professor, SENDO IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DO NÚMERO DE
REGISTRO DOS ATLETAS FILIADOS, NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.

IV. PRESENÇA DOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO:
Não será permitida a presença do Técnico junto às áreas de competição.

V – PESAGEM:
1. A pesagem nos eventos da FJERJ acontecerá de acordo com a programação, divulgada em nosso site
a partir de 03 de maio (quarta-feira). Será utilizada a tabela de peso relativa às classes de idade para
o Circuito de Iniciantes no Judô presente no regulamento 2017.
2. A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 2017 no ato da
pesagem será prioritária, no caso do atleta federado, porém, excepcionalmente no caso de ausência da
mesma deverá ser apresentado um documento oficial com foto (RG, Passaporte, Rio Card com foto ou
Carteira do Colégio).
3. No Circuito Iniciantes, os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short
(feminino), havendo tolerância de 200 (duzentos) gramas.
4. A pesagem será realizada pelo departamento técnico da FJERJ, sendo chamada em ordem crescente
das categorias. Não será permitida a entrada de professores, técnicos e responsáveis na área de
pesagem.
5. Caso o atleta registre um peso diferente ao que consta na relação enviada pela agremiação, a
Coordenação Técnica da FJERJ tem a prerrogativa de intervir da maneira mais adequada para que a
criança possa participar do evento.
6. A Agremiação que obtiver mais de 10% (dez por cento) dos atletas remanejados em relação ao
número total de inscrições na etapa em questão, será penalizada com a perda de 01 (uma) medalha de
ouro.
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VI – SISTEMA DE APURAÇÃO E PREMIAÇÃO:
SEGMENTO COMPETIÇÃO
APURAÇÕES
PREMIAÇÕES
SUB 9 (07 e 08 anos) – masc./fem.
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SUB 11 (09 e 10 anos) – masc./fem.
Medalhas para 1º, 2º e dois 3º colocados e
Eliminatória Simples, sem repescagem.
medalhas de participação aos demais
SUB 13 (11 e 12 anos) – masc./fem.
participantes.
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SUB 15 (13 e 14 anos) – masc./fem.
Eliminatória Simples, sem repescagem.
SEGMENTO ATIVIDADES LÚDICAS
04 a 06 anos (masc./fem.): Atividades direcionadas.
Medalhas para todos.




Serão conferidos Troféus às agremiações classificadas até o 5º lugar no segmento competição,
em cada etapa do Circuito Estadual de Iniciantes, de acordo com o número de medalhas
conquistadas (ouro-prata-bronze). Caso ocorra empate o critério estabelecido será o da
Agremiação com o maior número de atletas inscritos.
Será conferido um Troféu a agremiação com o maior número de atletas inscritos em cada etapa
do Circuito Estadual de Iniciantes.

OBSERVAÇÃO: Para confecção das súmulas serão observadas: Peso corporal; Faixa de graduação;
No máximo 08 atletas por súmula (sem repescagem); Haverá ainda uma luta entre os perdedores
da súmula.

VII - TEMPO DE LUTA
SEGMENTO COMPETIÇÃO:
> Sub 9 – 7 e 8 anos: 2 minutos.
> Sub 11 – 9 e 10 anos: 2 minutos.
> Sub 13 – 11 e 12 anos: 2 minutos.
> Sub 15 – 13 e 14 anos: 3 minutos.
SEGMENTO ATIVIDADES LÚDICAS
A classe de 04 a 06 anos (nascidos 2011 a 2013) acontecerá no formato aulão com duração de
aproximadamente 60 min.

VIII - ÁRBITROS ESCALADOS
Coordenador de Arbitragem: Jeferson Vieira

IX - OFICIAIS DE MESA ESCALADOS
Coordenação de Oficiais de Mesa: Claudio Rodrigues

X – COORDENAÇÃO DA COMPETIÇÃO
Vinicius Fragoso e João de Deus Junior

Saudações Esportivas,

Jucinei Gonçalves da Costa
Presidente
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