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CAMPEONATO ESTADUAL DE JUDÔ - 3ª Etapa do Circuito Estadual 
10 e 11 de julho de 2015 

 

 

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, tem a grata satisfação de convidar V. S.a. para participar do 
Campeonato Estadual de Judô – 3ª Etapa do Circuito Estadual. 
- Data: 10 e 11 de julho 2015. 
- Local: Complexo Esportivo do SESC Camillo Boni. 
- Endereço: Avenida Afonso Pena, 3.469 – Jardim dos Estados, Campo Grande/MS. 

DAS ABERTURA 
A abertura solene ocorrerá impreterivelmente às 19h, na sexta-feira 10/07/2015, com desfile de 05 atletas de 
judogui branco por agremiações convidadas e a seguir, dar-se-á o início das competições, se iniciando pela 
categoria Sub 11 masculino e feminino. 

DAS INSCRIÇÕES 
Todo participante deverá recolher junto à Secretaria da FJMS, uma taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 por atleta 
em uma Classe e R$ 55,00 por atleta em duas ou mais Classes,  que deverá ser paga no dia da competição, sem a 
isenção da taxa cujo atleta não comparecer no evento.  

Período das inscrições: De 06/07/2015 a 09/07/2015 até as 23h59' – Via Plataforma Zempo – www.zempo.com.br 
Ficará a critério de cada agremiação o numero de atletas inscrito no Masculino e no Feminino. Não havendo limites 
de inscrições por categoria. 

Para a Classes Dangai Masculino o técnico deverá optar pela inscrição, não podendo dobrar na classe Sênior. 

DA CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA FJMS 2015 
05/07/2015 (Domingo) – Último dia para cadastro de carteirinhas no site da FJMS 
06/07/2015 (segunda-feira) – Último dia para: 

- Envio da relação na FICHA PADRÃO, no seguinte endereço eletrônico judomsdpt@gmail.com, para confecção 

de carteirinhas e liberação no ZEMPO. 
- Pagamento das carteirinhas (Anuidade 2015) via deposito bancário 

Federação de Judô MS 
Banco do Brasil 
Agencia: 1873-2 
C/C: 18960-x 

DO CREDENCIAMENTO TÉCNICO - OBRIGATÓRIO CONFORME REGULAMENTO TÉCNICO FJMS 
- Para Clubes da Capital: 10/07/2015 (sexta-feira) - Das 14h as 17h30’ no Complexo Esportivo do SESC Camillo Boni 
- Para Clubes do Interior: 11/07/2015 (Sábado) - Das 06h30’ as 07h30’ Complexo Esportivo do SESC Camillo Boni  

Neste credenciamento os técnicos responsáveis deverão: 
- Fazer a retirada de carteirinhas e entrega de documentos se houver. 
- Fazer alterações nas inscrições dos atletas inscritos e devidamente cadastrados no Zempo. 
- EFETUAR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES, CONFORME TABELA DE CUSTOS FJMS 2015 
  (Uma Classe R$35,00  -   Duas Classes R$55,00) 
- Fazer as credenciais dos técnico que atuarão durante o evento (Pulseiras entregues no Sábado). 
- OBS: Os acadêmicos de Educação Física deverão apresentar Declaração de Matricula para poder atuar como 
auxiliar técnico. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4o-series&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4o-series&option=com_content&view=article
mailto:dptotecnico@fjms.com.br
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DA PESAGEM 
A pesagem OFICIAL terá duração MÁXIMA de 02 horas por período na pesagem de sexta-feira e 01 hora no 
Sábado, em cujos períodos serão feitas a homologação do peso do(a) atleta. 

O(A)s atletas pesarão somente de sunga ou similar ou calção, não podendo pesar nú. Todas as atletas do sexo 
feminino poderão usar collant, calção, calça de lycra ou Top. (Não será permitido pesar de calca jeans, shitabaki 
ou Judogui) 

Será exigido do(a) atleta no ato da pesagem, o seu documento de identificação (Carteira de Filiação). 

No recinto da pesagem só poderão entrar os Membros do Departamento Técnico da FJMS, os membros da 
comissão de pesagem e os atletas chamados para a pesagem. 

Para a classe Sub 11 (masculino e feminino) haverá tolerância de quinhentas (500) gramas na pesagem oficial, 
faculta-se ao atleta subir ou descer na categoria de peso, com a autorização do seu técnico 

Para a Classe Sub 13, masculino e feminino, não haverá tolerância de peso, porém, faculta-se ao atleta subir ou 
descer na categoria de peso, com a autorização do seu técnico, que deverá de imediato a sua pesagem, confirmar o 
atleta na nova categoria de peso, para todos os efeitos. Não autorizando a inscrição, o atleta será eliminado. 

A pesagem do(a)s atletas da classe Sub 18 será válida para as competições nas classes Sub 21, Dangai Masc  ou 
Sênior e a pesagem dos atletas da classe Sub 21 será válida para a competição na classe Dangai Masc  ou Sênior, 
desde que realizadas no mesmo dia. 

Dia 10/07/2015 (Sexta-feira) - Sede da Federação de Judô de MS 
(Todos os Clubes da Capital e do Interior que estejam no horário estabelecido abaixo) 
- Das 13h30' as 15h30' – Classe Sub 11, Sub 13, Sub 15, 18, Sub 21, Sênior e Dangai Masc (Branca a Laranja). 

Dia 10/07/2015 (Sexta-feira) - Complexo Esportivo do SESC Camillo Boni 
(Todos os Clubes da Capital e do Interior que estejam no horário estabelecido abaixo) 
- Das 16h as 18h – Classe Sub 11. 
- Das 18 as 19h – Classe Sub 13, Sub 15 
- Das 19 as 20h – Classe Sub, 18, Sub 21, Sênior e Dangai Masc (Branca a Laranja). 

Dia 11/04/2015 (Sábado) - Complexo Esportivo do SESC Camillo Boni 
(Somente Clubes do Interior do Estado do MS) 
- Das 06h30' as 07h – Sub 18 e Sub 13 
- Das as 07h as 08h – Sub 15, Sub 21, Sênior e Dangai Masc (Branca a Laranja). 

OBS: - O (A)s atletas da Capital, não poderão pesar no Sábado. 
          - Não haverá pesagem após o horário estabelecido acima, a fim de não haver atraso no início da competição. 

CLASSES EM DISPUSTA, SISTEMA DE REPESCAGEM E DURAÇÃO DO TEMPO DE LUTAS 

As disputas serão individuais, utilizando o processo de eliminatórias, com repescagem a partir das quartas de finais 
com cruzamento de chave na disputa de 3º lugares, igual utilizado pela FIJ/CBJ para as Classes Sub 21 e Sênior. 
Para as Classes Sub 13, Sub 15 e Sub 18 também serão realizados o de eliminatória, sendo a repescagem com 
todos os atletas que perderam para os quatro semi-finalista com o cruzamento de chave na disputa de 3º lugares. 
Para efeito de classificação geral por entidades participantes, ao final de cada evento oficial será a soma do maior 
número de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente conquistadas. Caso ocorra empate entre duas ou 
mais entidades, será considerada vencedora a equipe que tiver maior número de 5º lugares. Persistindo o empate, 
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será avaliado o maior número de 7º lugares, e não bastando será declarada vencedora a Entidade filiada que 
participou com o maior número de atletas. Persistindo o empate, a decisão será por sorteio. 

Para as Classes Sub 11 e Dangai Masculino as disputas serão individuais, utilizando o processo de eliminatórias 
simples sem repescagem, sendo terceiros colocados os perdedores dos finalistas. 
O Uso do judogui branco e azul será cobrado a partir da Classe Sub 15 (inclusive), conforme regulamento técnico 
da FJMS 2015. 

O tempo de luta será: 
- Sub-11: 02:00 Minutos. 
- Sub-13: 02:00 Minutos 
- Sub-15: 03:00 Minutos 
- Sub-18, Sub 21 e Sênior Feminino: 04:00 Minutos 
- Sênior e Dangai Masculino: 05:00 Minutos 

OBS: A Classe Dangai Masc  (branca a laranja) será disputada somente no masculino 

DA COMPETIÇÃO 

- Sexta-Feira 10/07/2015 
   - 19h Abertura. 
   - 19h30’ Competição: Classe Sub 11 Masculino e Feminino. 

- Sábado 11/07/2015 
   - 08h30’ Competição: Classe Sub 18 Masculino e Feminino 
   - 09h30’ Competição: Classe Sub 13 Masculino e Feminino 
   - 10h30’ Competição: Classe Dangai Masc  (branca a Laranja) Masculino. 

   - 13h30’ Competição: Classe Sub 21 Masculino e Feminino 
   - 14h Competição: Classe Sub 15 Masculino e Feminino 
   - 15h Competição: Classe Sênior Masculino e Feminino. 

DA TABELA DE PESO EM KILOGRAMA  

Seguirão de acordo com a tabela de peso em kilograma descrita no Regulamento Técnico da FJMS - 2015. 

ARBITRAGEM 

As regras de arbitragem ficarão sob responsabilidade do Departamento de Arbitragem da FJMS. 

PENALIDADES 

Serão julgadas pela Comissão Disciplinar da FJMS. 

PREMIAÇÃO 

A pontuação ocorrerá da seguinte forma: 
- 01 Medalha de 1º  lugar 
- 01 Medalha de 2º lugar 
- 02 Medalhas de 3º lugares 

Serão oferecidos Troféus as seis primeiras equipes classificadas. 
A premiação geral será realizada ao final das etapas do Circuito Estadual, em data a ser definida pela FJMS 
A premiação individual por atleta será realizada após o término de cada categoria em disputa. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Federação de Judô de MS prestará o primeiro atendimento médico no local da competição. As delegações 
participantes, no ato das inscrições assumem a responsabilidade pelas condições de sanidade de seus atletas, 
responsabilizando-se por qualquer acidente que venha ocorrer antes e durante e depois do campeonato, ficando por 
sua conta as despesas médicas, hospitalares e quaisquer outras despesas que venham necessitar ou pleitear. 
Somente será permitida a presença no recinto da competição, os atletas devidamente identificados no momento de 
sua luta, e também de técnicos credenciados no CREF. Não será permitida a interferência no trabalho dos árbitros e 
oficiais de mesa em hipótese alguma, sob pena de punição por perda de medalhas para a agremiação, dependendo 
da gravidade da indisciplina, que serão resolvidos pela Comissão disciplinar da FJMS. 
O técnico ao efetuar sua inscrição estará concordando com o presente regulamento. 
Desde já agradecemos a sua participação.  

Atenciosamente, 
Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 


