
 

 

 

Atenção!!!! Devido a grande probabilidade de 2º turno nas eleições 2014, transferimos o 
Campeonato Estadual - Circuito Nova Geração, para o dia 01/11 (sábado), CTFJERJ/BVO, 

boletim divulgado no site judorio.org.br  
 

 SUB’18 (1998/1997/1996) 

Masculino verde a preta 

Feminino amarela a preta 
 

Absoluto Sub’18 
 

 SUB’13 (2002 /2001) 

Masculino azul a verde 

Feminino cinza a verde 
 

 SUB’21 (1995/1994/1993) 

Masculino roxa a preta 

Feminino laranja a preta 
 

Absoluto Sub’21 
 

 SUB’15 (2000/1999) 

Masculino amarela a marrom 

Feminino azul a marrom 
 

 SUB’23 (1998 a 1991) 

Masculino roxa a preta 

Feminino laranja a preta 
 

Absoluto Sub’23 
 

 Sênior (1998 e anteriores) 

Masculino roxa a preta 

Feminino laranja a preta 
 

Absoluto Sênior 
 

CIRCUITO ALTO RENDIMENTO 
25/10 – SÁBADO 

 

 

LOCAL: Centro de Treinamento da Vila Militar – BVO/FJERJ 
(Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 – Deodoro) 

 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 

14/10(terça-feira) 

OS HORÁRIOS SERÃO INFORMADOS ATÉ O DIA 22/10 no 
site da FJERJ (www.judorio.org.br) 

 



Boletim Oficial 024/14 
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2014. 

 

 

I – PRAZO DE INSCRIÇÕES: 

1. As inscrições poderão ser feitas até o dia 14 DE OUTRUBRO (terça-feira), na sede da FJERJ ou nos 

Núcleos Regionais; 

2. Os registros e/ou as renovações e/ou transferências serão aceitos até o dia 14 DE OUTUBRO (terça-

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 2014. O número máximo de inscrições por classe/agremiação/dia será de 5 

atletas.  

 

II – TAXA DE INSCRIÇÃO: 

1. Taxa de inscrição para o CIRCUITO DE ALTO RENDIMENTO no valor de: 

a. R$ 66,00, para inscrição em uma classe;  

b. R$ 60,00, para inscrição na segunda classe;  

c. R$ 58,00, para inscrição na terceira classe. 

2. Taxa de inscrição para o CIRCUITO NOVA GERAÇÃO no valor de: 

a. R$ 50,00, para inscrição em uma classe;  

b. R$ 47,00, para inscrição na segunda classe;  

c. R$ 40,00, para inscrição na terceira classe; 

 
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 DO ATLETA NO FORMULÁRIO 

DE INSCRIÇÃO. 
3. Os atletas que competirem no Circuito de Alto Rendimento por mais de uma vez, independente da 

classe, no ano de 2014, não poderão participar do Circuito Nova Geração no referido ano. 

Ressaltamos que o atleta não poderá competir nos 2 (dois) circuitos (Alto Rendimento e Nova 

Geração) durante a mesma etapa. 

4. No Circuito de Alto Rendimento cada agremiação poderá participar do Campeonato Estadual 

Absoluto nas classes SUB18 masculino e feminino, SUB21 masculino e feminino, SUB 23 masculino e 

feminino e SÊNIOR masculino e feminino, sem limite de atletas. A inscrição para esta competição 

deverá ser realizada juntamente com as demais, identificando no formulário Categoria: Absoluto 

 

 

IV. ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO  

Para atuação na área de competição é indispensável à utilização da Credencial e da PULSEIRA ESPECÍFICA 

DO DIA. Com base no número de atletas inscritos por dia nos eventos da FJERJ as agremiações terão direito 

a seguinte quantidade de pulseiras. 

Quantidade de inscrições por dia  Pulseiras 

Até 20 atletas 2 

De 21 a 40 atletas 3 

De 41 a 60 atletas 4 

De 61 a 80 atletas 5 

De 81 a 100 atletas 6 

Acima de 100 atletas 7 

 

V – PESAGEM: 

1. A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 2014 no ato da 

pesagem será prioritária, porém, excepcionalmente no caso de ausência da mesma deverá ser 

apresentado um documento oficial com foto (RG ou Carteira de Trabalho ou Passaporte ou Carteira 

de Motorista ou Carteira do Colégio). 

2. NO CIRCUITO ALTO RENDIMENTO, os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e 

short (feminino) ou nus, NÃO HAVENDO TOLERÂNCIA DE PESO. 

3. Para os atletas que participarem em mais de uma classe, a pesagem terá validade durante todo o dia 

de competição, devendo o mesmo comparecer no ato da pesagem de todas as demais classes nas 

quais estiver inscrito para confirmar a sua participação ou o Técnico poderá confirmar a participação 

do atleta junto a mesa técnica 10 (dez) minutos antes da pesagem ou até 5 (cinco)minutos após a 

pesagem.  



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. No Circuito Alto Rendimento, não haverá a Categoria Super Pesado nas Classes Sub 13 e Sub 15, 

permanecendo no Circuito Nova Geração. 

6. Somente no Circuito Nova Geração os atletas poderão ser remanejados em apenas uma categoria, 

imediatamente inferior ou superior na qual foi inscrito. No Circuito Alto Rendimento não haverá 

remanejamento, desta forma, o atleta que não pesar na categoria da classe na qual foi inscrito estará 

automaticamente desclassificado da referida classe. 

 

VI – PESAGEM EXTRA-OFICIAL 

1. Haverá balança disponível aos atletas, nos horários em que não estiverem acontecendo às pesagens 

oficiais. 

 
VII – TEMPO DE LUTA e PREMIAÇÃO 

Vide regulamento FJERJ 2014. 

 

VIII - ÁRBITROS ESCALADOS 

Coordenador de arbitragem: Jeferson Vieira 

 

IX - OFICIAIS DE MESA ESCALADOS 

Coordenador de Oficiais de Mesa: Claudio Luis Rodrigues 

 

 

 

Saudações Esportivas 

 

 

 
 

Francisco Grosso 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Formulário de inscrição em Campeonato 

ALTO RENDIMENTO 
 
 

Evento:................................................................................................................................................................ 
 

Agremiação: ...................................................................................................     Data:...................................... 
 
 
 

No 
Registro 

FJERJ 
Nome Classe Faixa Peso 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 
.................................................................................. 

Assinatura do Professor 
 


