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ORGANIZAÇÃO
Federação de Judô de Mato Grosso do Sul
Contato: WhatsApp 99123 3743 / E-mail tecnico@fjms.com.br

LOCAL E DATA DO EVENTO
Local: Sua Casa
Transmissão: YouTube na página oﬁcial da FJMS
Data: setembro e outubro de 2020

CLASSES E CATEGORIAS EM DISPUTA
As Classes em disputa: Sub13 / Sub15 / Sub18 / Sub21 / Sênior / Veteranos1 (M1, F1 a M3, F3) / Veteranos2
(F4, M4 acima).
Cada ﬁliado poderá inscrever quantos atletas achar necessário.
Categorias de peso e naipes em disputa: Leve feminino / Leve masculino / Pesado Feminino / Pesado
masculino (conforme a tabela de peso especíﬁca do evento).
Não haverá exigência de graduação mínima para a participação de atletas.
TABELA DE PESOS / NAIPES / TEMPO DE DISPUTA:

CLASSES

LEVE FEM

LEVE MAS PESADO F

PESADO M

TEMPO

GS

SUB13

- 42KG

- 42KG

+ 42KG

+ 42KG

1min

30seg

SUB15

- 52 KG

- 60KG

+ 52KG

+ 60KG

1min

30seg

SUB18

- 57KG

- 66KG

+ 57KG

+ 66KG

1min30seg 30seg

SUB21

- 63KG

- 73KG

+ 63KG

+ 73KG

1min30seg 30seg

SENIOR

- 63KG

- 73KG

+ 63KG

+ 73KG

1min30seg 30seg

VETERANO1 - 63KG

- 73KG

+ 63KG

+73KG

1min

30seg

VETERANO2 - 63KG

- 73KG

+ 63KG

+73KG

1min

30seg
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INSCRIÇÕES
Data limite de inscrições: Até as 23h (horário MS),do dia 14 de setembro (segunda) via ZEMPO.
Taxa de Inscrição: R$ 35,00 por atleta (Diretamente da conta da Federação de Judô de MS/ Banco do Brasil –
Agência 1873-2 C/C 18960-x / CNPJ 15.479.272/0001-93
Pagamento da taxa de participação até o dia 17 de setembro – quinta, com comprovante enviado ao grupo do
Financeiro do WhatsApp.
OBS.: Valor deverá ser feito por depósito Bancário ou transferência bancária.
Conforme o Regulamento Técnico da FJMS, a responsabilidade sobre a participação de seus atletas, quanto
às condições de saúde ﬁca a cargo do clube e do técnico responsável.
Os atletas e técnicos deverão estar em dia com suas obrigações ﬁnanceiras e estatutárias, bem como
regularmente cadastradas no ZEMPO.

CREDENCIAMENTO TÉCNICO
Conﬁrmação/ Substituição de atletas/ Alterações de pesos.
Data: Cada classe de idade terá uma data marcada, conforme o andamento da competição. Esta data será na
véspera do dia da competição de cada classe ou categoria.
Horário: Até 23h pelo WhatsApp da direção técnica.
Atletas somente poderão ser substituídos fora do credenciamento mediante justiﬁcativa aceitável e plausível.

REGRAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
A disputa sempre acontecerá entre atletas da mesma classe e categoria de peso, e dentro do tempo
regulamentar de cada classe de idade.
Os atletas quando do confronto, realizarão exercícios físicos e técnicas de judô. Será vencedor o atleta que
realizar o maior número de repetições válidas dentro do tempo de cada classe.
Em caso de empate no tempo regular, teremos o desempate no Golden Score – GS, até que se tenha um
vencedor.
Será considerada repetição válida o movimento que estiver dentro do padrão pré-estabelecido pela
coordenação do evento. A coordenação deverá divulgar os exercícios e suas padronizações com
antecedência de pelo menos 03(três) dias de antecedência ao combate.
Os confrontos serão mediados por uma equipe de arbitragem que atuará durante todo o evento sob a
coordenação do departamento de arbitragem da FJMS.
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A critério da arbitragem, o número de repetições válidas do atleta será a média de repetições analisadas pelos
árbitros envolvidos no confronto.
O atleta relacionado na súmula deverá estar disponível com antecedência mínima de 15(quinze) minutos
antes do horário previsto para o combate iniciar. No caso de não estar será eliminado sumariamente do
confronto, sendo declarado o FUSEN-GACHI ou W.O.
Caso algum atleta perca a conexão antes do início do combate, o mesmo terá um tempo de reconexão de
03(três) minutos de prazo. Caso não ocorra perderá o combate por FUSEN-GACHI ou W.O.
Na queda de conexão de um atleta, o adversário deverá continuar até o ﬁnal do tempo e terá seu resultado
validado. Caso os dois percam a conexão, será considerado empate. Caso a coordenação perca a conexão,
deverá ser reiniciada o mais breve possível após a retomada do sinal.
Os sorteios dos confrontos dos atletas serão feitos pelo ZEMPO. As ordens de lutas das classes serão
deﬁnidas pela coordenação do evento e divulgadas com pelo menos 3(três) dias de antecedência.
O sistema de disputa será aquele deﬁnido pela coordenação do evento, levando em conta o número de
atletas participantes em cada classe e/ou categoria de peso. Os critérios de desempate serão aqueles
deﬁnidos pelo Regulamento do Nacional Funcional de Judô.
Será obrigatório o uso JUDO GI nas cores branca e azul, conforme sorteio das chaves, para as categorias
Sub18 acima. Nas demais classes será exigido o JUDO GI (branco ou azul) de todos os participantes.
Serão premiados os atletas classiﬁcados em primeiro, segundo e terceiros lugares.
Todos os participantes deverão estar cientes e com conhecimento dos Regulamentos Técnicos da FJMS,
CBJ e do regulamento especiﬁco do Nacional de Judô Funcional.
Os casos omissos que ocorrerem durante a realização do evento serão avaliados e julgados pela
coordenação do evento sob a luz dos Regulamentos do judô nacional e estadual.

PROGRAMAÇÃO
Início das competições no dia 23 de setembro.

JOSÉ OVIDIO DUARTE DA SILVA
Presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul
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