ORGANIZAÇÃO:
Federação Alagoana de Judô
Av. Gov. Lamenha Filho, 3 - Feitosa, Maceió – AL
APOIO:
SICREDI
LOCAL E DATA DO EVENTO:
Colégio Marista
R. Dr. José Maria Corrêa das Neves, 131 - Farol, Maceió - AL, 57051-270
09 de setembro de 2017.
CONTATOS:
Eventosfaju@hotmail.com
www.faju.com.br

PALAVRA DO PRESIDENTE
Sejam bem vindos irmãos nordestinos! É com imenso prazer que a Federação
Alagoana de Judô promove esta competição a nível regional em parceria com o
SICREDI, objetivando aproximar nossas Federações e fomentar ações para o
desenvolvimento técnico de nossos atletas e técnicos.
Com o apoio e ações da CBJ em prol do judô brasileiro, nos sentimos motivados
a realizar este evento, envolvendo as Seleções Estaduais do Nordeste, pois estamos
em um período de crescimento a nível regional e faz parte de nosso planejamento a
busca por intercâmbios com outros estados, proporcionando um crescimento mútuo e
duradouro no cenário nordestino e brasileiro.
Desejamos que esta Competição se firme nos anos futuros e que possamos nos
relacionar de maneira mais rotineira, sempre objetivando o fortalecimento do judô
nacional e um muito obrigado a todos os envolvidos com o OPEN NORDESTE SICREDI
DE SELEÇÕES.
Atenciosamente,

ANTONIO LUIZ MILHAZES FILHO
PRESIDENTE FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDÔ

Representante dos clubes
Representante dos técnicos

Representante dos árbitros
Representante dos atletas

PROGRAMAÇÃO DO OPEN NORDESTE SICREDI DE SELEÇÕES
DIA

AÇÃO

HORÁRIO

LOCAL

Sexta feira
01/09/17

Inscrições para o OPEN
NORDESTE SICREDI DE
SELEÇÕES na plataforma
ZEMPO

Até 18h

Via internet

08/09/17

Sábado
09/09/17

Pesagem extra oficial
Pesagem para todas as
categorias
Credenciamento
Sorteio de chaves

15h as 17h

Pesagem extra oficial
Para todas as categorias

06h30 às
07h00

Pesagem Oficial Sub 13
Pesagem Oficial Sub 18
Pesagem Oficial Sub 15
Pesagem Oficial Sub 21
Pesagem Oficial Sênior
Abertura
Previsão para início combates
Sub 13
Previsão para início combates
Sub 18
Previsão para início combates
Sub 15
Previsão para início combates
Sub 21
Previsão para Início combates
Sênior

07h00 às 07h30
07h30 às 08h00
08h00 às 08h30
08h30 às 09h00
09h00 às 09h30

17h às 20h

Ginásio Marista

20h

Ginásio Marista

10h00
A definir
A definir
A definir

Ginásio Marista

A definir
A definir

Os horários desta programação poderão sofrer ajustes de acordo com as necessidades da
organização.

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO
1. Todos os atletas deverão estar devidamente cadastrados e regulares no sistema
ZEMPO da CBJ.
2. Poderão participar do OPEN NORDESTE SICREDI DE SELEÇÕES atletas filiados a
Federação Alagoana de Judô e Federações dos Estados do Nordeste( Piauí, Maranhão,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe), desde que contem com a
permissão da CBJ.
3. Apresentar atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o (s) atleta
(s) em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais em condições de participar do
evento, devendo apresentado o mesmo no ato do credenciamento dos atletas (o
carimbo do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o
documento original).
4. Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE AUTORIZAÇÃO especifico,
assinado pelo pai ou responsável legal e devidamente avaliado pelo presidente da
Federação de origem, em caso de atletas menores de 18 anos.
5. Apresentar no ato da pesagem, o documento de identificação do atleta de validade
nacional, com foto ou carteira da Federação de origem atualizada.
PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES
6. Até o dia 01 de setembro de 2017 (sexta-feira) deverão homologar todos os atletas
e técnicos participantes na plataforma ZEMPO, data em que as inscrições serão
encerradas e a plataforma fechada para este evento.
7. Haverá cobrança de taxa de participação no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por
INSCRIÇÃO. Este valor deverá ser pago no dia 08 (sexta-feira) de setembro de 2017
durante o credenciamento:
8. Em caso de inscrição de atletas em duas classes (sub 18,21 ou sênior), será acrescido
o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por categoria.

9. No Credenciamento, deverá ser entregue as seguintes documentações: ficha de
responsabilidade e autorização coletiva (anexa), as fichas de autorização de menor e
de atestado médico coletivo (anexo modelo) com o respectivo pagamento das
inscrições.

10. Os atletas da categoria Sub 18 poderão participar da Categoria Sub 21, ou na
categoria Sênior, como os da Categoria Sub 21 poderão participar da Categoria Sênior,
com apenas 1(uma) dobra por atleta desde que inscritos em tempo estabelecido pelo
Regulamento da Competição.
DO CREDENCIAMENTO E CONGRESSO TÉCNICO
11. O Credenciamento será realizado no dia, local e horário estabelecido na
programação do evento.
12. Será obrigatória a presença de um representante oficial da Seleção Estadual no
Credenciamento.
13. No Credenciamento serão abordados os seguintes itens:
a) identificação de toda equipe (documentação exigida);
b) Confirmação das inscrições e pagamento
c) Sorteio das chaves;
d) Orientações e recomendações acerca do evento;
DAS CATEGORIAS DE PESO E FAIXAS ETÁRIAS
14. O Open Nordeste Sicredi de Seleções 2017 será realizadao nas seguintes classes
(Masculino e Feminino):
 Sub-13 anos (11/12 anos);
 Sub-15 anos (13/14 anos);
 Sub-18 anos (15/16/17 anos);
 Sub-21 anos (18/19/20 anos);
 Sênior (+15 anos);

MASCULINO
CATEGORIAS /
CLASSES

SUB 13
11/12 anos

SUB 15
13/14 anos

SUPER LIGEIRO
LIGEIRO
MEIO LEVE
LEVE
MEIO MÉDIO
MÉDIO
MEIO PESADO
PESADO

ATÉ 28
+28/31
+31/34
+34/38
+38/42
+42/47
+47/52
+52

ATÉ 36
+36/40
+40/44
+44/48
+48/53
+53/58
+58/64
+64

CATEGORIAS /
CLASSES

SUB 13
11/12 anos

SUB 15
13/14 anos

SUPER LIGEIRO
LIGEIRO
MEIO LEVE
LEVE
MEIO MÉDIO
MÉDIO
MEIO PESADO
PESADO

ATÉ 28
+28/31
+31/34
+34/38
+38/42
+42/47
+47/52
+52

ATÉ 36
+36/40
+40/44
+44/48
+48/53
+53/58
+58/64
+64

SUB 18
15/16/17
anos
ATÉ 50
+51/55
+55/60
+60/66
+66/73
+73/81
+81/90
+90

SUB 21 E
SÊNIOR
ATÉ 55
+55/60
+60/66
+66/73
+73/81
+81/90
+90/100
+100

FEMININO
SUB 18
15/16/17
anos
ATÉ 40
+40/44
+44/48
+48/52
+52/57
+57/63
+63/70
+70

SUB 21 E
SÊNIOR
ATÉ 44
+44/48
+48/52
+52/57
+57/63
+63/70
+70/78
+78

DA PESAGEM
15. A pesagem para os atletas será realizada de acordo com horário estabelecido na
programação e as balanças estarão livres por duas horas antes das pesagens oficiais na
sexta feira(08/09/17) e por trinta minutos no sábado(09/09/17)
16. Para compor a equipe de pesagem, no Credenciamento da modalidade, serão
nomeados 03 (três) membros para o masculino e 03 (três) membros para o feminino,
ou ficará a cargo da Federação Alagoana disponibilizar o quantitativo de pessoas
qualificadas para exercer tal função.

17. O atleta será pesado de roupa íntima ou de banho. Se necessário, os atletas acima
de 18 anos, poderão pesar de corpo nu.
18. Todos os atletas inscritos deverão estar presentes no horário e local marcado para
o início da pesagem.
19. O atleta deverá apresentar o documento de identidade original no ato da pesagem
oficial.
20. O Atleta terá direito apenas a uma pesagem OFICIAL.
21. Será eliminado da competição o (a) atleta que não comparecer à pesagem e/ou
não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso.
22. No recinto da pesagem somente poderão entrar as seguintes pessoas:
 Diretor Técnico / Diretor de Eventos da Federação Alagoana de Judô
 Os membros da comissão de pesagem, designados pela FAJU.
 Atleta chamado para a pesagem
DO SISTEMA DE APURAÇÃO DA COMPETIÇÃO INDIVIDUAL
23. Será contabilizada na contagem de pontos geral, a categoria que tenha apenas
um atleta inscrito, e também nos casos que tenham dois ou mais atletas inscritos da
mesma equipe.
24. O sistema de disputas obedecerá aos seguintes critérios:
– Nos confrontos com 02 (dois) participantes: melhor de 03 (três) confrontos.
– Nos confrontos com 03 (três) a 05 (cinco) participantes: rodízio.
– Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes: repescagem olímpica (com
repescagem entre os perdedores das quartas de final).
25. Um único “sorteio” será realizado no congresso técnico por meio do “sistema
eletrônico” determinado pela FAJU e após a emissão das súmulas, nenhuma alteração
posterior será efetuada, exceto se for para agilizar as disputas por ausência de
competidores na pesagem.
26. Para a classificação e desempate entre os Atletas será obedecido o seguinte
critério:
I - Número de vitórias;
II - Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela:

A - Vitória por Ippon ou equivalente
10 pontos
B - Vitória por Waza-Ari
1 pontos
C – Vitória por Shido
00 Ponto
Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se eles são atingidos no tempo
regular ou durante o Golden Score.
III - Confronto direto entre os Atletas empatados;
IV – Novo rodízio entre os atletas empatados.
27. Em caso haver desclassificação de atletas no momento da pesagem, por ausência
ou por não atingir o peso mínimo ou máximo, e com isto reduza para 05 (cinco) ou
menos o número de atletas, não será realizado um novo sorteio.
28. Caso o atleta desista do combate de forma voluntária ou involuntária, será
considerado eliminado da competição e terá todos os seus resultados anteriores
anulados.
DO JUDOGUI
29. De acordo com as determinações da Federação Internacional de Judô e da CBJ, em
TODAS as classes serão usados os judoguis azul e branco (INCLUSIVE SUB 13).
DA ARBITRAGEM
30. A arbitragem será regida pelo quadro de árbitros oficial da FAJU, sob o comando
do Coordenador de Arbitragem, em parceria e sintonia com as outras coordenações.
DOS TÉCNICOS
31. Será obrigatório o uso de Crachás ou pulseiras emitidos pela FAJU.
32. Os técnicos devem estar CADASTRADOS e REGULARES na plataforma ZEMPO.
33. TÉCNICOS deverão estar vestidos adequadamente quando ocuparem a cadeira
destinada aos mesmos.
34. O técnico não poderá atuar com o seguinte vestuário: short, bermuda, calça de
judogui, camiseta, chinelo, sandália e boné.
No caso de indisciplina por parte do técnico ele será solicitado a se retirar da área de
competição e não poderá atuar mais como técnico no evento.

35. Não será permitida a presença de pessoas que não sejam técnicos que portarem
pulseiras de identificação relativas ao evento, em áreas restritas, ficando a Federação,
a quem o mesmo pertence, sujeita a perda de 10 pontos na contagem geral.
36. Não será permitida a permanência de fotógrafos ou pessoas que não sejam
autorizadas pela FAJU dentro da área de competição.
37. Serão premiados com medalhas os participantes de todas as classes que obtiverem
a classificação de 1°, 2° e (dois) 3°s lugares. Haverá premiação com troféu as
Instituições que tenham conseguido classificação de 1° ao 3° lugares na contagem por
classe e geral.
CRITÉRIO DE DESEMPATE
38. Havendo empate nas pontuações, o critério de desempate será:
a) Maior número de campeões
b) Maior número de vice-campeões
c) Maior número de terceiros
d) Maior número quinto lugar.
e) Maior número de atletas inscritos na competição.
ATENDIMENTO MÉDICO.
39. A Federação Alagoana de Judô prestará os primeiros socorros em caso de acidente
durante a competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que por
ventura ocorram em decorrência do mesmo.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
40. Salvo disposições contidas no presente Regulamento, aplicam-se todas as regras
estabelecidas nas NORMAS PARA EVENTOS NACIONAIS da Confederação Brasileira de
Judô, em vigor.
41. A participação de qualquer Instituição neste evento, implica na aceitação integral
deste regulamento. Compreendendo-se também, que aceita a condição de que os
atletas inscritos gozam de perfeito estado físico e mental isentando de
responsabilidade esta Federação e a CBJ por sinistros ocorridos durante o citado
evento.

SUGESTÕES PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM

ALIMENTAÇÃO EM RESTAURANTE DENTRO DO COLÉGIO MARISTA
CONTATO: WALMIR DORTA (82) 988786085 WATS

FACILIDADES DE ACOMODAÇÃO
CONTATO: ÍSALA MESQUITA (82) 991074783 WATS
:

