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A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, com a chancela da 

Confederação Brasileira de Judô, vem por meio deste, convidá-lo a participar 

da XI Copa Rio Internacional de Judô que acontecerá no Rio de Janeiro – RJ, 

entre os dias 5 e 7 de setembro, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, Rua 

Olinda Elis S/N, Bairro Campo Grande. 

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: As Agremiações deverão confirmar suas 

participações até o dia 4 de agosto (segunda-feira), enviando o TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE (em anexo), para o email 

judorio@judorio.org.br. 

DAS INSCRIÇÕES: 

Poderão participar da XI Copa Rio Internacional de Judô atletas registrados às 
federações coirmãs estaduais, desde que os clubes tenham a autorização da 
sua respectiva federação. Será obrigatória a apresentação da carteira individual 
do atleta, emitida por sua entidade (federação) com a inscrição "VÁLIDA CBJ 
2014”. 

O prazo limite para as inscrições será 11 de agosto (segunda-feira). 

Ficha de Inscrição em anexo. 

Haverá cobrança de taxa de participação no valor de R$ 50,00 por atleta. Este 
valor deverá ser depositado em conta bancária abaixo e o comprovante 
identificado do depósito deverá ser enviado para o email 
judorio@judorio.org.br e apresentado no credenciamento. 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ 34.024.257/0001-03 

Banco Itaú 
Agência 0313 

Conta Corrente 31935-2 

DAS CLASSES INTEGRANTES: 

Masculino: 

SUB13 (2003 /2002) – azul a verde; 

SUB15 (2001/2000) – amarela a marrom; 

SUB18 (1999/1998/1997) – verde a preta; 

SUB21 (1996/1995/1994) – roxa a preta; 

Sênior (1999 e anteriores) – roxa a preta.  
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Feminino 

SUB13 (2003 /2002) – cinza a verde; 

SUB15 (2001/2000) – azul a marrom; 

SUB18 (1999/1998/1997) – amarela a preta; 

SUB21(1996/1995/1994) – laranja a preta; 

Sênior (1999 e anteriores) – laranja a preta. 

Será permitida a participação dos atletas das classes SUB 18 masculino e 
feminino nas classes SUB 21 e Sênior, desde que respeitadas às divisões por 
faixa de graduação. 

DOS TEMPOS DE LUTAS: 

SUB13 – 2 minutos; 

SUB15 – 3 minutos; 

SUB18 – 4 minutos; 

SUB21 – 4 minutos; 

Sênior Feminino – 4 minutos; 

Sênior Masculino – 5 minutos. 

Observação: O Golden Score acontece até 1ª vantagem.  

DAS PUBLICIDADES UTILIZADAS NO PÓDIO: 

A utilização de bandeiras no pódio é permitida desde que possua o tamanho 
máximo de 60cmx40cm. 
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DA PESAGEM: 

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

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. 

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 à mesa técnica 10 (dez) minutos antes da pesagem ou até 5 (cinco) 
minutos após a pesagem.  

DAS APURAÇÕES: 

O sistema de apuração respeitará a seguinte apresentação: 

• Súmula com 02 (dois) atletas na categoria – Melhor de 03 (três) 
confrontos; 

• Súmula com 03 (três) a 05 (cinco) atletas – Rodízio; 

• Súmula com número igual ou superior a 06 (seis) atletas, a FJERJ seguirá 
o que determina o Regulamento da CBJ para o ano de 2014. 

No caso da desistência do atleta no sistema de rodízio, independente do 
motivo, os seus resultados anteriores serão considerados como derrotas pela 
pontuação máxima. 

DAS PREMIAÇÕES: 

Serão premiados com medalhas os atletas classificados até o terceiro lugar. 
Serão considerados como terceiros colocados os vencedores das lutas finais da 
repescagem e no caso de rodízio, será premiado somente um terceiro lugar. 

É obrigatório receber a medalha no pódio. 

Serão conferidos troféus às Agremiações classificadas até o 3º (terceiro) lugar a 
partir da apuração geral, para cada Classe em disputa ( Sub 13, Sub 15, Sub 18, 
Sub 21 e Sênior). 

Será conferido troféu à Agremiação classificada em 1º (primeiro) lugar a partir 
da apuração geral. 

Será considerada vencedora a Agremiação com maior número de medalhas de 
ouro. Em caso de empate considerar-se-á o número de medalhas de prata. Em 
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caso de novo empate o número de medalhas de bronze. Persistindo o mesmo, 
será considerado o total de medalhas conquistadas (Ouro - Prata - Bronze). 

Em caso de empate em todos os parâmetros descritos no parágrafo anterior 
será considerado como fator de desempate o maior número de atletas 
inscritos. 

DOS JUDOGUIS: 

Os atletas de todas as classes deverão se apresentar com dois judoguis, sendo 
um na cor branca e outro azul, de acordo com o Ato n.2/98 da Confederação 
Brasileira de Judô; assim como nas medidas determinadas pela Federação 
Internacional de Judô. 

Será obrigatório o uso do emblema da Agremiação do Atleta, afixado no peito 
no lado esquerdo, nos 2 (dois) judoguis. 

DA DISCIPLINA: 

É de responsabilidade de cada Agremiação manter seus atletas e torcida dentro 
dos padrões de disciplina e boa convivência. Qualquer fato adverso à disciplina 
e boa convivência na Área da Competição, nas Arquibancadas e/ou nas 
dependências do local onde estiver sendo realizado o evento, será 
encaminhado a Comissão Disciplinar. 

DO ATENDIMENTO MÉDICO: 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro não será responsável pelos 
acidentes que possam ocorrer com atletas durante as competições, prestando 
apenas os primeiros socorros. 

FACILIDADES DE ACOMODAÇÃO: 

No intuito de viabilizar a estada das delegações, a Federação de Judô do Estado 
do Rio de Janeiro tem buscado facilitar a permanência em nossa cidade de um 
grande contingente de atletas e acompanhantes, disponibilizando a Agência 
Oficial do Evento: 

KMV VIAGENS – TURISMO – EVENTOS 
Sergio Aragão 

aragão@kmvturismo.com.br ou contato@kmvturismo.com.br 
Tel.: +55 21 2499 4646 Cel: +55 21 964380051 

Site: http://www.kmvturismo.com.br 

Estaremos divulgando em breve contato das academias que estarão 
disponibilizando alojamento para as Agremiações visitantes. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

SEXTA-FEIRA – 05/09 

• Credenciamento Técnico 

• Congresso Técnico 

SÁBADO – 06/09  

• Classe Sub 18 

• Classe Sub 13 

• Classe Sub 21 

DOMINGO – 07/09 

• Classe Sub 15 

• Classe Sênior 

Posteriormente a FJERJ estará divulgando os respectivos horários. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

FEDERAÇÃO:  

ESTADO: 

AGREMIAÇÃO: 

TÉCNICO(S) CREDENCIADO: 

NÚMERO DE ATLETAS INSCRITOS: 

 

AUTORIZO todos os atletas do (a) _______________________,(agremiação) 

que ora inscrevo na XI COPA RIO INTERNACIONAL DE JUDÔ, a participarem 

desse evento, que será realizado no Rio de Janeiro - RJ, no período de 5 a 7 de 

setembro de 2014, ao tempo em que DECLARO ter pleno conhecimento do 

Regulamento e das Regras da referida Copa. 

Finalmente, ISENTO de responsabilidade a Federação de Judô do Estado do Rio 

de Janeiro por quaisquer acidentes que ocorram durante a viagem e/ou a 

realização do Evento, e, igualmente ISENTO a FJERJ de responsabilidades por 

quaisquer contusões e/ou problemas fisiológicos, congênitos ou biomecânicos 

que venham a ocorrer com atletas sob minha responsabilidade. 

 

Local_____________________________, ____ de _______________de 2014. 
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Técnico Responsável 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

No REG FJERJ NOME CLASSE CATEGORIA 
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