
                                 
 

 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MATO GROSSO DO SUL 

Fundada em 23 de Setembro de 1980 

Filiada à Confederação Brasileira de Judô 

 

38º JOGOS ABERTOS DE CAMPO GRANDE  

"JUDÔ/2016" 
 

Os 38º Jogos Abertos de Campo Grande, será disputado no Individual e Absoluto, nos naipes 
Masculino nascidos até 1998, podendo ser permitida a inscrição e a participação, de até 02(dois) 
ATLETAS nascidos até 1999 e no Feminino nascidos até 2000, podendo ser permitida a inscrição e 
a participação, de até 02(duas) ATLETAS nascidas até 2001. 

 

CONGRESSO TÉCNICO / GERAL 
 

- Data: 16 de Agosto de 2016 (Terça-feira). 
- Local: Auditório do IMPCG. 
- Endereço: Travessa Pires de Matos, 50 com Avenida Ernesto Geisel. 
- Horário: 19:00. 

 

CONGRESSO TÉCNICO ESPECÍFICO / CREDENCIAMENTO - ALTERAÇÕES 
 

- Data: 26 de agosto de 2016 (Sexta-Feira). 
- Local: Sede da FJMS. 
- Endereço: Rua Antônio Abdo, 273  – Vila Taveirópolis – Campo Grande/MS. 
- Horário: 08:00 as 10:00. 

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, realizará o credenciamento técnico especifico, 
conforme programação abaixo: 

Técnico e Auxiliar Técnico: mediante apresentação de Identificação Profissional do Conselho 
Regional de Educação Física – CREF, e com a data de validade vigente. 

Neste credenciamento os técnicos responsáveis deverão: 
* Fazer alterações nas inscrições dos atletas inscritos e devidamente cadastrados no Zempo.  
* Fazer as credenciais dos técnico que atuarão durante o evento. 

 

GRADUAÇÃO MÍNIMA 
 

Para participar dos 38º Jogos Abertos de Campo Grande, na modalidade de Judô, a competição 
será Individual em cada uma das 08 (oito) categorias de peso e Absoluto (livre) com a participação 
aberta para atletas obedecendo à graduação mínima a seguir, devidamente registrada no sistema 
ZEMPO: 

Masculino Feminino 

Faixa LARANJA, 4º Kyu Faixa AMARELA, 6º Kyu 

Cada entidade poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) atletas por categoria de peso em sua equipe 
e 02 (dois) no absoluto, dentre aqueles atletas que já estão inscritos em outra categoria  

O atleta deverá apresentar-se para participar da competição, uniformizado de acordo com descrito 
nas Normas Gerais de Controle de Judogui da CBJ, considerando as medidas oficiais do judogui, na 
cor AZUL e na cor BRANCA. 
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PESAGEM 
 

- Data: 26 de agosto de 2016 (sexta-feira). 
- Local: Sede da FJMS. 
- Endereço: Rua Antônio Abdo, 273  – Vila Taveirópolis – Campo Grande/MS. 

- Horário: 18:00 as 20:00. 

A pesagem OFICIAL terá duração MÁXIMA de 2 horas, em cujo período será feita a homologação de 
peso do(a) atleta. 

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

(Não será permitido pesar de tênis, short jeans, calca jeans, shitabaki ou Judogui). 

Será exigido do(a) atleta no ato da pesagem, o seu documento de identificação "ORIGINAL" (Carteira 
de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, Exército, Aeronáutica ou Marinha, 
Passaporte Original ou carteirinha do Clube/Federação. Não será permitida a pesagem de atleta sem 
quaisquer das identificações mencionadas.  

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

O técnico somente poderá entrar na sala de pesagem caso seja solicitada a sua presença. 

As balanças estarão disponíveis para pesagem extraoficial, 1 hora antes do horário da pesagem oficial. 

Todos os atletas inscritos deverão estar presentes no horário e local marcado para o início da pesagem. 

A responsabilidade total pela pesagem será da Comissão de pesagem, composta de no mínimo 02 
(dois) membros do sexo masculino e 02 (dois) membros do sexo feminino, PREFERENCIALMENTE 
Candidatos do Curso de Graus 2016 ou Acadêmicos de Educação Física, os quais serão designados 
pela FJMS. 

Obs.: Não haverá pesagem após o horário estabelecido, salvo os atletas que estiverem na fila 
para pesagem, até o horário de encerramento. 

 

SISTEMA DE DISPUSTA 
 

As disputas serão individuais, utilizando o sistema de eliminatórias sem repescagem, sendo terceiros 
colocados os perdedores dos finalistas, porém as categorias com apenas 02 (dois) atletas, será adotado 
uma melhor de três lutas, sendo que será declarado vencedor o atleta que obtiver duas vitórias e 
somente as categorias com até 03 (três) participantes, haverá rodízio entre os atletas. Para 
classificação e desempate entre os atletas será obedecido o seguinte critério. 

Para classificação e desempate entre os atletas será obedecido o seguinte critério: 

1º - Número de vitórias; 

2º - Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela: 

a) Vitória por Ippon ou equivalente 10 pontos 

b) Vitória por Waza-Ari ou equivalente  7 pontos 

c) Vitória por Yuko ou equivalente  5 pontos 

d) Vitória por Shido ou equivalente  1 ponto 

e) Vitória no Golden Score 1 ponto 
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3º - Confronto direto entre os atletas empatados; 

Para efeito de classificação geral por entidades participantes, ao final do evento 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, 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. 

O Uso do judogui BRANCO e AZUL será obrigatório. 
  

DURAÇÃO DOS TEMPOS DE LUTA 
 

O tempo de duração dos combates será: 

(Masculino e Feminino) 
Tempo de luta Golden Score 

4 minutos até a 1º vantagem 

Serão válidas as técnicas de projeção, imobilização, estrangulamento e chave de braço. 

 

ARBITRAGEM 
 

Atuarão nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul - JEMS/2016, na modalidade de Judô, 
árbitros convocados pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), através do 
Departamento de Arbitragem. 

 

PENALIDADES 
 

Serão julgadas pela Comissão Disciplinar. 
 

TABELA DE PESO EM QUILOGRAMA 
 

Seguirão de acordo com a tabela de peso em quilograma descrita no Regulamento Técnico da 
FJMS - 2016, conforme segue a seguir: 

Classe/Categoria Masculino Feminino 

Super Ligeiro Até 55 Até 44 

Ligeiro +55/60 +44/48 

Meio leve +60/66 +48/52 

Leve +66/73 +52/57 

Meio médio +73/81 +57/63 

Médio +81/90 +63/70 

Meio Pesado +90/100 +70/78 

Pesado +100 +78 
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PREMIAÇÃO 
 

A premiação ocorrerá da seguinte forma: 
- 01 (uma) Medalha de 1º  lugar 
- 01 (uma) Medalha de 2º lugar 
- 02 (duas) Medalhas de 3º lugares 

 

CRONOGRAMA 
 

Local: Escola Estadual Joaquim Murtinho  
Endereço: Av. Afonso Pena, 2445 - Centro, Campo Grande - MS. 

 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO 
 

26 Agosto de 2016 (Sexta-Feira) 

08:00 as 10:00 Credenciamento (documentação e alterações) 
Sede da FJMS 

18:00 as 20:00 Pesagem Oficial (Masculino e Feminino) 
 

27 de Agosto de 2016 (Sábado) 

COMBATES (LUTAS) Escola Estadual 
Joaquim Murtinho 13:30 inicio dos combates (Masc/ Fem) 

Premiação ao término da competição 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Não será permitida a presença de técnicos na beirada das áreas, porém, somente no lugar reservado aos 

mesmos. 

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, devidamente credenciados junto a 

Coordenação Técnica. 

As delegações participantes, no ato das inscrições assumem a responsabilidade pelas condições de 

sanidade de seus atletas, responsabilizando-se por qualquer acidente que venha a ocorrer antes, durante e 

depois do campeonato, ficando por sua conta despesas médicas e hospitalares ou quaisquer outras despesas 

que venham necessitar ou pleitear. 

Não será permitida a interferência no trabalho da coordenação, árbitros e oficiais de mesa em hipótese 

alguma, sob pena de punição por perda de medalhas de OURO para a entidade ou de desclassificação dos 

atletas e da entidade a que pertencer o infrator, dependendo da gravidade da indisciplina, que serão 

resolvidos pela Comissão disciplinar. 

Todas as reclamações ou irregularidades deverão ser comunicadas a mesa técnica, a qual será responsável 

pela análise e decisão de dúvidas solicitadas. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação do evento em conjunto com o 

Departamento Técnico da FJMS. 

O técnico ao efetuar sua inscrição estará concordando com o presente regulamento. 

Desde já agradecemos a sua participação. 


