
 
1. EVENTO 

 

 O 3º Aberto de Judô do Clube de Campo de Sorocaba – 2019 será realizado 

no Ginásio poliesportivo do Clube de Campo de Sorocaba, no dia 21 de Setembro de 

2019, com inicio às 09h.  

 Será solicitado 1 kg de alimento não perecível, aos acompanhantes para ser 

doado as Irmãs da Pobreza, da Fraternidade Toca de Assis.  

 Aos participantes solicitamos uma taxa de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais). 

 

2. OBJETIVO 

 

O 3ºAberto de Judô do Clube de Campo de Sorocaba – 2019 tem o objetivo 

de fornecer aos praticantes de Judô iniciantes e não afiliados a uma Federação e/ou 

Liga de Judô, a possibilidade de vivenciarem a experiência de um evento competitivo, 

adaptado a situação pedagógica que vivem. 

 

3. DADOS  

 

- Evento: III Aberto de Judô do Clube de Campo de Sorocaba – 2019. 

- Local: Ginásio Poliesportivo do Clube de Campo de Sorocaba - Av. Eng. Carlos     

Reinaldo Mendes, 1761 - Alto da Boa Vista, Sorocaba – SP. 

- Data: 21/09/2018 (Sábado). 

- Horário: Início as 09h. 

- Taxa de inscrição: R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais). 

- Entrada: 1 kg de alimento não perecível. 

 



 
 

4. REGULAMENTO 

 

1º - O 3º Aberto de Judô do Clube de Campo de Sorocaba - 2019 será realizado no 

dia 21 de Setembro de 2019 (Sábado), Ginásio Poliesportivo do Clube Campo de 

Sorocaba, Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 1761 - Alto da Boa Vista, Sorocaba – 

SP, com a concentração às 09h00. 

 

2º - O Torneio contará com as seguintes classes e categorias: 

 

                                         Masculino e Feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Categoria de Pesos – Segundo tabela da F.P.Judô e/ou pesos aproximados 

quando houver menos de 04 participantes. 

 

3º - O sistema de disputa será feito com chave de dupla eliminatória, todos os 

participantes lutaram no mínimo 02 vezes. 

 

 

 

 

CLASSE ANO DE NASC. 

Biriba – sub 07  2013, 2014 e 2015 

Mirim – sub 09 2011 e 2012 

Infantil – sub 11 2009 e 2010 

Infanto – sub 13 2007 e 2008 

Pré Juvenil – sub 15 2005 e 2006 

Juvenil – sub 18 2002, 2003 e 2004 

Júnior – sub 21 1999, 2000, 2001 



 
5. INSCRIÇÃO 

 

1º. As inscrições serão aceitas apenas através do e-mail: 

torneiodejudoccs@gmail.com  

 

2º. Para a realização da inscrição dos participantes, deverá ser utilizada a ficha (de 

inscrição), que será encaminhada separadamente. 

 

3º.  O pagamento deve ser realizado no dia do evento. O valor deve ser 

condizente ao número de inscritos na(s) ficha(s). 

 

4º. Todas as entidades deverão enviar as fichas de inscrição, devidamente 

preenchida, até o dia 12/09/2019 (quinta-feira) pelo e-mail: 

torneiodejudoccs@gmail.com.  

5º. CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AO RECEBER O CONVITE, 

COM O NÚMERO APROXIMADO DE PARTICIPANTES. 

6º. ENFATIZAMOS QUE NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES POR OUTRO 

MEIO E FORA DA FICHA DE INSCRIÇÃO. 

 

6. PESAGEM 

 

1º. A pesagem dos participantes deverá ser realizada pelos seus professores e 

entidade que representam. 

 

2º. Caso necessário, haverá confirmação do peso e idade dos alunos antes do 

início das lutas. 

 

3º. O aluno que não corresponder ao grupo em que foi inscrito será remanejado. 
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7. PARTICIPAÇÃO 

 

1º. Todos os alunos deverão estar munidos de RG ou Certidão de Nascimento ou 

algum documento que comprove a sua idade, caso apareça alguma dúvida e o 

dado necessite ser averiguado. 

 

2º. Para lutar, os judocas serão agrupados em chaves de até 10 participantes. 

 

3º. Os judocas deverão apresentar-se devidamente uniformizados, conforme 

exigido pela F.P.Judô ou seja, com o Judogui devidamente limpos (sendo 

permitido apenas nas cores Branco e/ou Azul), chinelos e, para as meninas 

camiseta e coque. 

 

8. ARBITRAGEM 

1º. Os tempos das lutas serão: 

✓ 1’30’’ (um minuto e trinta segundos – corridos) – Biriba – sub 07; 

✓ 2’00” (dois minutos - corridos) – Mirim – sub 09 e Infantil – sub 11; 

✓ 3’00” (três minutos – corridos) – Infanto – sub 13 e Pré Juvenil – sub 15; 

✓ 4’00” (quatro minutos – corridos) – Juvenil – sub 18 e Júnior – sub 21; 

 

2º. Não haverá o Golden Score, ao término do tempo regulamentar, se houver 

empate, a luta deverá ser decidida por Hantei (decisão do árbitro). 

 

3º. Serão seguidas as regras de arbitragem da Federação Paulista de Judô. 

 

4º. Haverá 01 arbitro por luta. 

 

5º. Na Classe Biriba, não haverá pontuação e confirmação de vitória, devido a 

característica pedagógica de estimulo e adaptação aos eventos competitivos. 



 
 

9. PREMIAÇÃO 

 

1º. Serão conferidas medalhas para os 1°, 2º e os 3º colocados de cada categoria. 

 

2º. Todos os demais receberão medalhas de 3º Colocado. 

 

3º. Para a classe Biriba, toda premiação será com medalha da mesma cor. 

 

10. CRONOGRAMA 

 

Obrigatória à presença no desfile das categorias Biriba e Mirim, com Judogui. 

 

09h00 - Identificação e Concentração dos Alunos para o desfile (Biriba – Sub 07    

e Mirim – Sub 09) 

09h15 - Abertura com Desfile e Hino Nacional 

09h45 - Início das Lutas Biriba – Sub 07 

10h - Identificação dos Alunos Mirim – Sub 09 

10h10 - Início das Lutas Mirim – Sub 09 

10h45 - Identificação dos Alunos Infantil – Sub 11 

10h50 - Início das Lutas Infantil – Sub 11. 

11h40 - Identificação dos Alunos Infanto Juvenil – Sub 13 

11h45 - Início das Lutas Infanto Juvenil Sub 13 

14h00 - Identificação dos Alunos Pré Juvenil – Sub 15 

14h10 - Início das Lutas Pré Juvenil – Sub 15 

14h15 - Identificação dos Alunos Juvenil – Sub 18 e Júnior – Sub 21 

 14h20 – Início das Lutas Juvenil – sub 18 e Júnior – sub 21. 

16h00 - Previsão de Término do Festival 

 

1º. A premiação será feita após o término de cada chave. 

 

2º. O Cronograma poderá ser alterado, sem aviso prévio. 

 



 
3º. Toda inscrição de aluno pressupõe que o mesmo tenha se submetido a exame 

médico e que se encontra em perfeito estado de saúde. 

 

11. ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

1º.  A organização exime-se de qualquer responsabilidade a respeito de condições 

médicas e de saúde de alunos inscritos para o III Aberto de Judô do Clube de 

Campo de Sorocaba - 2019. Essa responsabilidade fica a cargo da entidade que 

inscrever o judoca na competição. 

 

2º.  Pedimos aos professores, desde já, bom senso e tolerância, pois acima de tudo 

somos educadores e devemos dar bons exemplos aos nossos alunos, o mesmo 

serve para os pais em relação aos seus filhos. 

 

3º.  Somente poderão adentrar ao recinto de competição, judocas quando 

chamados para lutar e pessoas devidamente credenciadas pela organização. 

 

4º.  O Clube de Campo de Sorocaba será responsável pelo pronto atendimento 

(primeiros socorros) no local do evento (área limitada do tatame e das atividades 

das lutas), o encaminhamento das vítimas para hospitais particulares é de 

responsabilidade dos responsáveis do participante ou da instituição que o mesmo 

representa.  

 

5º.  Solicitamos que os professores e as entidades instruam seus alunos a 

chegarem com 10 minutos de antecedência do horário organizado para cada faixa 

etária. 

 

6º.  Estaremos encaminhando também um modelo de comunicado que o professor 

e a entidade poderão utilizar para encaminhar aos alunos e responsáveis. 

 

7º.  Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão 

Organizadora. 

 



 
 

  Conscientes de que a presença de vossa entidade irá abrilhantar o nosso 

evento, e de que a presença dos seus alunos propiciará um momento fantástico, para 

eles, os pais e responsáveis, professores e organizadores, aguardamos ansiosamente 

a participação de todos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sr. Roberto São Leandro 

Diretor de Esportes 

Clube de Campo Sorocaba 

 

Profª. Cidéria Nunes 

Coordenadora de Esportes 

Clube de Campo Sorocaba 

 

Profº. Rodrigo Gonçalves da Silva 

Organizador do Aberto 

Professor de Judô  

Clube de Campo Sorocaba 

 


