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QUALIFYING ESTADUAL DE JUDÔ 

Boletim Oficial 015/16 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2016. 

 

Às Agremiações Filiadas / Qualifying Estadual de Judô 

 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) vem, por meio deste, informar-lhes que o Qualifying 
Estadual de Judô, será realizado no dia 7 de maio (Sábado), no Ginásio da Escola Metodista, Rua Marinho 
Hemetério de Oliveira S/N, Queimados, Rio de Janeiro. 

Atendendo as determinações da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), poderão participar do Qualifying do 
Grand Prix Nacional de Judô, os clubes classificados nas respectivas etapas estaduais, cujos atletas estejam 
filiados por ele e quites com suas taxas junto à tesouraria de suas Federações e inscritos no sistema “ZEMPÔ” 
da CBJ. 

Será aceita somente 01 (uma) inscrição por gênero, por estado. 

As Equipes do Judô Comunitário Instituto Reação (Masculino e Feminino) e Jequiá Iate Clube (Masculino), já 
estão classificadas para o Grand Prix Nacional de Judô e, portanto, não participarão do Qualifying Estadual. 

I - INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 3 de maio (terça-feira) na sede da FJERJ; 

As equipes serão compostas por um total de, no máximo, 10 (dez) atletas e, no mínimo de 05 (cinco) atletas. 
Também deverão estar relacionados entre os atletas, 01 (um) técnico e 01 (um) auxiliar técnico, com as 
respectivas carteiras do CREF atualizadas com as anuidades 2016 quitadas; 

Os atletas componentes das equipes masculinas e femininas terão que, obrigatoriamente, possuir a 
graduação mínima de faixa roxa (2º Kyu) e pertencerem às classes: Sub 18, Sub 21 ou Sênior; 

Todos os atletas deverão pertencer à agremiação participante, sem exceção; 

O “QUALIFYING ESTADUAL” será disputado no masculino, nas categorias: até 66 kg, até 73 kg, até 81 kg, até 
90 kg e acima de 90 kg e no feminino será disputado nas categorias: até 52 kg, até 57 kg, até 63 kg, até 70 kg e 
acima de 70 kg; 

As equipes, para cada rodada, serão formadas por 05 (cinco) atletas. O número mínimo de atletas inscritos 
para uma rodada será de 03 (três) atletas; 

As Agremiações deverão estar quites com suas mensalidades; 

Em anexo está o Formulário de Inscrições e todos os campos deverão ser preenchidos, com a devida 
assinatura do Professor; 

A FJERJ não cobrará taxa de inscrição para o QUALIFYING ESTADUAL. 
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II – HORÁRIOS (PESAGEM E COMBATES) 

PESAGEM: Das 13h00min as 14h00min 

INÍCIO DOS COMBATES: 15h00min 

A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 2016 no ato da pesagem, no dia 
do Qualifying Estadual será prioritária, porém, excepcionalmente no caso de ausência da mesma deverá ser 
apresentado um documento oficial com foto (RG ou Passaporte ou Carteira do Colégio). 

Os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short (feminino) ou nus, NÃO HAVENDO 
TOLERÂNCIA DE PESO. 

A responsabilidade total pela pesagem será da Comissão de Pesagem que será designada pela FJERJ. No 
recinto da pesagem só poderão entrar as seguintes pessoas: 

1 - Dirigentes da FJERJ; 
2 - Os membros da Comissão de Pesagem; 
3 – A Equipe chamada para a pesagem. 

A pesagem terá a duração total de 60 (sessenta) minutos divididos em 02 (dois) períodos de 30 (trinta) 
minutos; 

No primeiro período de 30 (trinta) minutos haverá uma balança livre, onde os atletas poderão aferir os seus 
pesos livremente; 

Nos 30 (trinta) minutos finais do tempo destinado a pesagem, fará a pesagem oficial, que obedecerá as 
seguintes normas: 

a. Todas as equipes deverão pesar completas. O atleta que não pesar junto com sua equipe estará, 
automaticamente, eliminado da competição. 

b. Só será permitida a passagem pela balança uma única vez. 

V – SISTEMA DE APURAÇÃO 

Nesta Competição será considerada vencedora a equipe que obtiver o maior número de vitórias em cada 
confronto. Após a realização do número de combates suficientes para definir a equipe vencedora, o confronto 
entre as equipes deverá ser encerrado; 

Os combates iniciarão pelo menor peso; 

Quando o número de equipes for inferior a 04 (quatro), o sistema de apuração será o “rodízio” (um contra 
todos); 

Quando apenas duas equipes estiverem inscritas, deverá haver apenas 01 (um) confronto entre elas; 

Em caso de empate na classificação das equipes, depois de concluída todas as rodadas, serão obedecidas os 
seguintes critérios de desempate: 
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1 - Maior número de confrontos vencidos por cada equipe em seus confrontos; 

2 - Confronto direto; 

3 - Somatório do número de Ippons do total de atletas de cada equipe, nos confrontos realizados; 

4 - Persistindo o empate, será marcado um novo confronto entre as equipes empatadas, através do sorteio de 
uma das categorias onde houve disputa e este combate será definido no “Golden Score”. 

Quando o número de equipes for igual ou superior a 04 (quatro) o sistema de disputa será o de eliminatória 
simples, com disputa de 3º lugar entre os 2 perdedores dos finalistas. 

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Não serão distribuídas medalhas aos vencedores do “QUALIFYING ESTADUAL DE JUDÔ”. 

O primeiro lugar neste “QUALIFYING” estará automaticamente classificado para as disputas do QUALIFIYNG 
DO GRAND PRIX NACIONAL DE JUDO. 

Os clubes classificados deverão estar em total acordo com o estabelecido no Regulamento do GRAND PRIX 
NACIONAL DE JUDO. 

Os casos omissos no presente Regulamento serão submetidos à decisão da Presidência da FJERJ e, na sua 
ausência, à Coordenação Técnica, a quem caberá julgar os fatos que venham surgir. 

 

 

 

Saudações Esportistas, 

 

 

Francisco Grosso 
Presidente 
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AGREMIAÇÃO: DATA:  

 

EQUIPE MASCULINA 

No REGISTRO NOME DO ATLETA FAIXA CATEGORIA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

EQUIPE FEMININA 

No REGISTRO NOME DO ATLETA FAIXA CATEGORIA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

____________________________________ 
ASSINATURA DO PROFESSOR 


