
 
 

 

 

 



 
 

 
 
Prezados Professores, árbitros, atletas, e demais 
colaboradores do Judô Brasileiro, a Federação de Judô de 
Mato Grosso do Sul convidam a todos para o XIX COPA 
JUDÔ PARA TODOS. 
 

Promoção: 
Associação Maracajuense de Projeto Judô para Todos 

 

Organização: 
Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 

 
Informações do evento: 

Local: João Pedro Fernandes – Rua Dracena, 101 
Maracajú/MS 

Data: 05 e 06 de julho 2019 
 

Contatos: 
Departamento técnico 

Marcelo Matos 
(67) 99221-3604 

Américo Carlos Soares 
(67) 99334-6464 

Associação Maracajuense de Projeto Judô para Todos 
(67)99940-7529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 INFORMAÇÃO SOBRE INSCRIÇÕES: 

De acordo com as determinações do Regulamento Técnico da Federação de Judô de 
Mato Grosso do Sul, as Associações/Clubes participantes do XIX Copa Judô Para 

Todos 2019 deverão estar atentas para as seguintes informações: 
 

 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 
 

Até às 13 horas do dia 04 de julho de 2019 (quinta-feira) deverão homologar 
todos os atletas e técnicos participantes na plataforma ZEMPO – www.zempo.com.br; 

 

As inscrições tardias deverão ser feitas diretamente com o diretor técnico Marcelo 
Matos via whatsapp até às 12h do dia 05 de julho de 2019 (sexta-feira) com a 

apresentação IMEDIATA do comprovante de pagamento. 
 

Ficará a critério de cada agremiação o número de atletas inscritos no masculino e no 
feminino, não havendo limites de inscrições por categoria, até a data de 

encerramento. 
 

 TAXAS 
Inscrições no prazo: 

 Uma classe: R$45,00 
 Duas classes: R$70,00 

Inscrições tardias: 
 Uma Classe: R$60,00 

 Duas classes: R$95,00 

 
O comprovante (depósito bancário conta FJMS) de pagamento deverá ser 

apresentado até às 22h, do dia 04 de julho de 2019(quinta-feira), POR UM 
ÚNICO TÉCNICO RESPONSÁVEL, por Clube/Associação. 

 
 Roger Augusto Ziemann 

 Banco do Brasil 
 Agencia: 0211-9 

 Conta Corrente: 11161-9 
 

 CREDENCIAMENTO (ALTERAÇÕES DE PESO) 
Dia 05 de julho de 2019 – Das 08h às 12h 

Via email – técnico@fjms.com.br  
Neste credenciamento os técnicos responsáveis poderão: 

 Realizar substituições de atletas 

 Alteração de peso 
 

 ARBITRAGEM 
Atuarão no XIX Copa Judô Para Todos 2019, árbitros convocados pela Federação 

de Judô de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de arbitragem. 
 

 

http://www.zempo.com.br/
mailto:técnico@fjms.com.br


 
 

 
 

 

 ATENDIMENTO MÉDICO 
A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante 

a competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que por ventura 
possam ocorrer em decorrência do mesmo. 

 
 CLASSES EM DISPUTA 

Serão disputadas as seguintes Classes (masculino e feminino): 
- Classe Judokinha 03 a 08 anos – ano civil 

- Sub 11 – 9 e 10 anos – ano civil 
- Sub 13 – 11 e 12 anos – ano civil 

- Sub 15 – 13 e 14 anos – ano civil  
- Sub 18 – 15 a 17 anos – ano civil 

- Sub 21 – 15 a 20 anos acima – ano civil 
- Sênior – 15 anos acima – ano civil 

- Veteranos – 30 anos acima – ano civil 

- Dangai – Branca a laranja – 15 anos acima – ano civil 

1) - Masculino: 

Classe/Categoria 
Sub 11 

09 e 10 

anos 

Sub 13 

11 e 12 

anos 

Sub 15 

13 e 14 

anos 

Sub 18 

15 a 17 

anos 

Sub 21 

15 a 20 

anos 

Sênior 

15 anos 

acima 

Máster 

30 anos 

acima 

Super Ligeiro Até 28 Até 28 Até 36 Até 50 Até 55 Até 55 --- 

Ligeiro +28/30 +28/31 +36/40 +51/55 +55/60 +55/60 Até 60 

Meio leve +30/33 +31/34 +40/44 +55/60 +60/66 +60/66 +60/66 

Leve +33/36 +34/38 +44/48 +60/66 +66/73 +66/73 +66/73 

Meio médio +36/40 +38/42 +48/53 +66/73 +73/81 +73/81 +73/81 

Médio +40/45 +42/47 +53/58 +73/81 +81/90 +81/90 +81/90 

Meio Pesado +45/50 +47/52 +58/64 +81/90 +90/100 +90/100 +90/100 

Pesado +50/55 +52/60 +64/73 +90 +100 +100 +100 

Super Pesado +55 +60 +73 - - - - - - - - -  

2) - Feminino: 

Classe/Categoria 
Sub 11 

09 e 10 

anos 

Sub 13 

11 e 12 

anos 

Sub 15 

13 e 14 

anos 

Sub 18 

15 a 17 

anos 

Sub 21 

15 a 20 

anos 

Sênior 

15 anos 

acima 

Máster 

30 anos 

acima 

Super Ligeiro Até 26 Até 28 Até 36 Até 40 Até 44 Até 44 --- 

Ligeiro +26/28 +28/31 +36/40 +40/44 +44/48 +44/48 --- 

Meio leve +28/30 +31/34 +40/44 +44/48 +48/52 +48/52 --- 

Leve +30/33 +34/38 +44/48 +48/52 +52/57 +52/57 -52 

Meio médio +33/36 +38/42 +48/53 +52/57 +57/63 +57/63 -63 

Médio +36/40 +42/47 +53/58 +57/63 +63/70 +63/70 +63 

Meio Pesado +40/45 +47/52 +58/64 +63/70 +70/78 +70/78 --- 

Pesado +45/50 +52/60 +64/73 +70 +78 +78 --- 

Super Pesado +50 +60 +73 - - - - - - - - - --- 

 



 
 

 
 

 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 

A premiação individual por atleta será realizada após o término de cada categoria em 
disputa. 

Serão premiados com troféus os clubes classificados de 1º ao 6º lugar geral, 
na contagem geral de medalhas ouro, prata e bronze respectivamente, 

persistindo o empate será observado o maior número de inscritos. 
 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 
O alojamento e hospedagem os interessados entrar em contato com o professor de 

responsabilidade de cada clube providenciar. 
 

CIRCUITO ESTADUAL E RANKING ESTADUAL DE SELEÇÕES 

 
O Campeonato Estadual 2019 faz parte do Circuito Estadual da Federação de 

Judô de Mato Grosso do Sul e valerá pontos para o Ranking Estadual de 
Seleções. 

 
SELEÇÃO ESTADUAL SUB 13, SUB 15 E SUB 18 

 
O evento definirá as equipes que representarão MS nos Brasileiro Finais Sub 

13, Sub 15 e Sub 18. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO 

04 de julho de 2019 (Quinta-feira) 

Até às 13h Inscrições – Plataforma Zempo Zempo 

Até às 22h Apresentação do Comprovante de Pagamento das 

Taxas de Participação Grupo Whatsapp – 
FJMS/FINANCEIRO 

Deposito 

bancário 

 05 de julho de 2019 (Sexta-Feira) 

Até às 12h 
Inscrições tardias – Via email tecnico@fjms.com.br ou 
whatsapp da FJMS com comprovante de pagamento 

Via email ou 
whatsapp 

08h às 12h 
Credenciamento via email – técnico@fjms.com.br  ou 

whatsapp da FJMS 
Via e-mail ou 

whatsapp 

18h às 20h 
Pesagem Oficial das Classes Sub 11, Sub 13, Sub 15, 

Sub 18, Sub 21, Sênior, Veteranos e Dangai 
(Masc./Fem.). 

Escola João 
Pedro 

Fernandes 

06 de julho de 2019 (Sábado) 

06h30 às 

07h Pesagem Oficial das Classes Sênior e Dangai Escola João 
Pedro 

Fernandes 07h às 07h30 Pesagem Oficial das Classes Sub 11, Sub 13, Sub 
15,Sub 18, Sub 21 e Veteranos (Masc./Fem.) 

08h30 Previsão de início da Classe Sênior e Dangai (Masc./ 
Fem.) 

 
 

 
 

 
 

Escola João 

Pedro 
Fernandes 

10h Previsão de início da Classe Sub 15 (Masc./ Fem.) 

11h30 Previsão de início da Classe Sub 18 (Masc./ Fem.) 

Seletiva Brasileiro Final Sub 15 

13h30 Abertura Oficial e Classe Judokinha 

14h30 Previsão de início da Classe Veterano (Masc./Fem.) 

15h Previsão de início da Classe Sub 11(Masc./ Fem.) 

Seletiva Brasileiro Final Sub 18 

16h Previsão de início da Classe Sub 13 (Masc./ Fem.) 

17h Previsão de início da Classe Classe Sub 21 

17h30 Seletiva Brasileiro Final Sub 13 

 

 

 

 

 

mailto:tecnico@fjms.com.br
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

lugar reservado aos técnicos. 

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 
ou Auxiliar-Técnico acadêmicos do curso de Educação Física, devidamente 

credenciados junto ao Departamento Técnico da FJMS e ambos com situação 
REGULAR. 

A divulgação oficial do evento, será confirmada no primeiro dia útil após a realização 
do evento. 

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 agremiação ou de desclassificação dos atletas e da entidade a que pertencer o 
infrator, dependendo da gravidade da indisciplina, que serão resolvidos pela Comissão 

disciplinar da FJMS. 

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

qual será responsável pela análise e decisão de dúvidas solicitadas. 

O técnico ao efetuar sua inscrição estará concordando com o presente Outline e o 

disposto do Regulamento Técnico da FJMS para 2019 e o Regulamento de Eventos 
Nacional. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Departamento Técnico da 
FJMS. 

Desde já agradecemos a sua participação.  
 

Atenciosamente, 

 

Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 

Associação Maracajuense Projeto Judô para Todos 
 


