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1 - CONVITE 

 

 

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, com a chancela 

da Confederação Brasileira de Judô, através de seu presidente JUCINEI 

GONÇALVES DA COSTA, tem a honra de convidar todas as federações e 

agremiações a participar da XIV Copa Rio Internacional de Judô que 

acontecerá no Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 06 e 09 de Setembro de 

2018, no Parque Olímpico de Deodoro – Arena da Juventude (end.: Estr. 

São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ). 

 

 

 

Saudações Esportivas, 

 

 

 
Jucinei Gonçalves da Costa 

Presidente 
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2 - ORGANIZAÇÃO 
FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
End.: Rua Pedro I, 4/404, Centro - Rio de Janeiro - RJ / CEP: 20060-050 

Telefones: 21 2509-6996 e 2221-1999 

Home Page: www.judorio.org.br  

E-mails: judorio@judorio.org.br; secretaria@judorio.org.br  

3 - CHANCELA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 
www.cbj.com.br 

4 - LOCAL E DATA DO EVENTO 
Local: Parque Olímpico de Deodoro – Arena da Juventude 
End.: Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ 

Data: 06 a 09 de Setembro de 2018 

5 - HOTEL OFICIAL DO EVENTO 
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT 
End.: Av. Emb. Abelardo Bueno, 5001 - Barra da Tijuca - RJ 

Telefones: 55 21 4560-2712 

Home Page: www.marriott.com.br 
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6 – INSCRIÇÕES 
• Taxa de inscrição R$ 60,00;  

• As Agremiações deverão confirmar suas participações até o dia 18 de julho (quarta-
feira), enviando o TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE (em 

anexo), para o e-mail secretaria@judorio.org.br.  

• As inscrições de atletas e técnicos deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE 
através do endereço www.zempo.com.br a partir do dia 19 de julho de 2018 até o 
dia 24/08/2018 (sexta-feira).  

• A FJERJ não será responsável pelos acidentes que possam ocorrer com os atletas 

durante as competições apenas os primeiros socorros. O transporte para os 

hospitais serão feitos pela unidade móvel somente no caso de 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (quando há necessidade de transporte especializado ou 

risco de vida do paciente). 

• Poderão participar da XIV Copa Rio Internacional de Judô 2018, atletas 

registrados nas federações coirmãs estaduais, desde que os clubes tenham a 

autorização da sua respectiva federação.  

6.1 - JUDÔ PARA TODOS 

• As inscrições deverão ser feitas até o dia 24 de Agosto (sexta-feira) na sede da 

FJERJ ou nos Núcleos Regionais, não tendo a necessidade, para está evento, do 

cadastro dos atletas no zempo, porém deverá ser efetuado o preenchimento do 

formulário em anexo.                                              

• ETAPA ABERTA PARA ATLETAS DE OUTROS ESTADOS, com isenção da taxa de 

participação.  

• A agremiação deverá informar a deficiência do atleta, e se possui uma ou mais 

deficiências.  

• Taxa de inscrição do Judô para Todos R$ 40,00;  
 
Este valor poderá ser depositado em conta bancária Banco	 Itaú,	Agência:	0313,	

Conta	Corrente:	31935-2	/	FEDERAÇÃO	DE	JUDÔ	DO	ESTADO	DO	RIO	DE	

JANEIRO	(CNPJ	34.024.257/0001-03).	A agremiação deverá enviar um ÚNICO 

COMPROVANTE DE DEPÓSITO IDENTIFICADO para o e-mail 



XIV COPA RIO INTERNACIONAL DE JUDÔ 2018 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

www.judorio.org 

www.copario.judorio.org 

	

 

secretaria1@judorio.org.br ou secretaria2@judorio.org.br. e apresentado no 

credenciamento.  Não serão aceitos comprovantes avulsos efetuados por atletas. 

 
7 - DIVISÃO POR CLASSES 

Masculino: 
SUB13 è 11 e 12 anos (2007/2006) – azul a verde; 

SUB15 è 13 e 14 anos (2005/2004) – amarela a marrom; 

SUB18 è 15, 16 e 17 anos (2003/2002/2001) – verde a preta; 

SUB21 è 18, 19 e 20 anos (2000/1999/1998) – roxa a preta; 

Sênior è até 29 anos (1997 e anteriores) – roxa a preta.  

Feminino 
SUB13 è 11 e 12 anos (2007/2006) – cinza a verde; 

SUB15 è 13 e 14 anos (2005/2004) – azul a marrom; 

SUB18 è 15, 16 e 17 anos (2003/2002/2001) – amarela a preta; 

SUB21 è 18, 19 e 20 anos (2000/1999/1998) – laranja a preta; 

Sênior è até 29 anos (1997 e anteriores) – laranja a preta. 

Veteranos: 
F1 & M1 à 30-34 anos (1988/1987/1986/1985/1984) 

F2 & M2 à 35-39 anos (1983/1982/1981/1980/1979) 

F3 & M3 à 40-44 anos (1978/1977/1976/1975/1974) 

F4 & M4 à 45-49 anos (1973/1972/1971/1960/1969) 

F5 & M5 à 50-54 anos (1968/1967/1966/1965/1964) 

F6 & M6 à 55-59 anos (1963/1962/1961/1960/1959) 

F7 & M7 à 60-64 anos (1958/1957/1956/1955/1954) 

F8 & M8 à 65-69 anos (1953/1952/1951/1950/1949) 

F9 & M9 à 70-74 anos (1948/1947/1946/1945/1944) 

F10 & M10 à 75-80 anos (1943/1942/1941/1940/1939) 

F11 & M11 à Mais de 80 anos (1938 e anteriores) 
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Judô para todos: 
Aulão è 6 anos (2012) 

Festival  SUB9 è 7 e 8 anos (2010 e 2011) 

SUB11 è 9 e 10 anos (2009 e 2008)  

Iniciantes  è SUB13 - 11 e 12 anos (2006 e 2007), SUB15 - 13 e 14 anos (2005 e 

2004), SUB18 - 15, 16 3 17 anos (2003, 2002 e 2001), SUB21 - 18, 19 e 20 anos 

(2000, 1999 e 1998) e Sênior até 29 anos (1997 e anteriores) - (faixa branca a laranja) 

Alto Rendimento è SUB21 – 18, 19 e 20 anos (2000, 1999 e 1998) e Sênior – até 29 

anos (1997 e anteriores) - (faixa verde a preta) 

 

• A idade dos atletas será aferida pelo ano de nascimento, independente do dia e do 

mês do nascimento. 

• Será permitida a participação dos atletas da classe Sub18 nas classes Sub21 e 

Sênior e dos atletas da classe Sub21 na classe Sênior.  

• Nos casos em que o atleta competir em mais de uma classe, o seu nome completo 

deverá constar na relação de inscrição tantas vezes quantas forem as classes em 

que ele participará, assim como ser paga uma taxa de participação para cada 

classe. 

 
9 - PESAGEM 

• A pesagem no evento acontecerá de acordo com a programação preliminar, que 

poderá sofrer alterações, que serão divulgadas em nosso site (www.judorio.org).  

• No ato da pesagem, será obrigatória a apresentação da carteira da federação/2018 

ou documento de identificação de validade nacional com foto (RG, Carteira de 

Trabalho, Passaporte, Carteira de Motorista). 

• Os atletas deverão pesar de sunga (masculino) e collant ou top e short (feminino) ou 

nus, NÃO HAVENDO TOLERÂNCIA DE PESO. 
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VETERANOS 

 FEMININO MASCULINO 
LIGEIRO -48 Kg -60 Kg	

MEIO-LEVE -52 Kg	 -66 Kg	
LEVE -57 Kg	 -73 Kg	

MEIO-MÉDIO -63 Kg	 -81 Kg	
MÉDIO -70 Kg	 -90 Kg	

MEIO-PESADO -78 Kg	 -100 Kg	
PESADO +78 Kg	 +100 Kg	
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10 - TEMPOS DE COMBATE 

SUB13 à 2 minutos; 

SUB15 à 3 minutos; 

SUB18 & SUB21 à 4 minutos; 

Sênior à 4 minutos; 

Veteranos F1/M1 até F6/M6 à 3 minutos (sem golden score) 

Veteranos F7/M7 até F11/M11 à 2,5 minutos (sem golden score) 

10.1 - Judô para todos 

Festival à2 minutos  

Iniciantes à 3 minutos  

Alto Rendimento à 4 minutos  

Na classe Alto Rendimento, terá Golden Score de 1 minuto  

 
11 - SISTEMA DE APURAÇÃO 

Ø  Súmula com 02 (dois) atletas na categoria – Melhor de 03 (três) confrontos; 

Ø  Súmula com 03 (três) a 05 (cinco) atletas – Rodízio; 

Ø  Súmula com número igual ou superior a 06 (seis) atletas – chave com 

repescagem para os perdedores nas quartas de finais. 
 

• No caso da desistência do atleta no sistema de rodízio, independente do motivo, os 

seus resultados anteriores serão considerados como derrotas pela pontuação 

máxima e o atleta não medalha. 

• Critérios de desempate entre dois atletas: 1º Maior número de Vitórias; 2º Maior 

Pontuação (vitória por Ippon ou equivalente = 10 pontos; vitória por Waza-Ari = 1 

ponto); 3º Confronto Direto entre os atletas empatados. 

• Critério de desempate entre três atletas: Maior Pontuação. Se ainda permanecer o 

empate, será realizado um novo rodízio entre os três atletas empatados. 

• No seguimento JUDÔ PARA TODOS o sistema de apuração será de acordo com as 

suas especificidades. 
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12 - JUDOGUI 

• Os atletas de todas as classes deverão se apresentar com dois judoguis, sendo um 

na cor branca e outro na cor azul, de acordo com o Ato n.2/98 da Confederação 

Brasileira de Judô; assim como nas medidas determinadas pela Federação 

Internacional de Judô. 

• O Atleta somente poderá competir se estiver com o judogui atendendo as Normas 

Gerais para Controle de Judogui - NGCJ, estabelecida em 2012, pela Confederação 

Brasileira de Judô (www.cbj.com.br). 

• Para o Judô Feminino, será obrigatório o uso de camisa totalmente branca com 
manga curta, por baixo do judogui. Não será permitido o uso de camisa pelo 

avesso. 

• Caso o Atleta não possa entrar com o seu judogui no dojô, por mancha de sangue 

ou rasgo ocorrido no evento, deverá informar antes do combate ao supervisor da 

arbitragem de sua área sobre a respectiva alteração, comprovando o fato citado. A 

não comunicação acarretará em punição ao atleta. 

• A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro se reserva o direito de utilização 

do espaço localizado nas costas dos judoguis para a veiculação de seus 

patrocinadores, ficando o atleta comprometido às determinações desta Federação, 

sem o direito a pleitear quaisquer benefícios. 

• Caso a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro não utilize o espaço nas 

costas dos judoguis em seus eventos, será permitida a colocação dos PATCHES da 

Agremiação / Patrocinador. 

13 - UTILIZAÇÃO DE PUBLICIDADES NO PÓDIO 

• A utilização de publicidades no pódio é permitida, desde que possua o tamanho máximo de 

60cmx40cm e o atleta deverá utilizar somente o judogui branco. 
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14 - PREMIAÇÕES 

• Serão premiados com medalhas os atletas classificados até o terceiro lugar.  

• Serão considerados como terceiros colocados os vencedores das lutas finais da 

repescagem e no caso de rodízio, será premiado somente um terceiro lugar. 

• O próprio atleta classificado deverá receber sua medalha no pódio e deverá para 

isso utilizar somente o judogui branco. 

• No caso do atleta, independente do motivo, não comparecer ao pódio para receber 

sua premiação, não receberá a medalha, exceto aquele liberado pelo médico 

credenciado da FJERJ no evento. 

• Será conferido troféu de 1º (primeiro) lugar a partir da apuração geral, para cada 

Classe em disputa (Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, Sênior e Máster).  

• Serão conferidos troféus às Agremiação classificadas de 1º (primeiro) a 5º (quinto) 

lugar a partir da apuração geral. 

• Será considerada vencedora a Agremiação com maior número de medalhas de 

ouro. Em caso de empate considerar-se-á a seguinte ordem como critérios de 

desempate: 1º número de medalhas de prata; 2º número de medalhas de bronze; 3º 

maior número de atletas inscritos na competição. 

• Critérios de desempate: 1°) maior número de medalhas de ouro; 2°) maior número 

de medalhas de prata 3°) maior número de medalhas de bronze; 4°) total de 

medalhas conquistadas (Ouro - Prata - Bronze); 5°) maior número de atletas 

inscritos. 

• Em caso de empate em todos os parâmetros descritos no parágrafo anterior será 

considerado como fator de desempate o maior número de atletas inscritos no ano de 

2018. 
 

15 - DISCIPLINA 

• É de responsabilidade de cada Agremiação manter seus atletas e torcida dentro dos 

padrões de disciplina e boa convivência. Qualquer fato adverso à disciplina e boa 

convivência na Área da Competição, nas Arquibancadas e/ou nas dependências do 
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local onde estiver sendo realizado o evento, será encaminhado a Comissão 

Disciplinar. 
 
16 - 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.  
 
17 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

• Nas classes SUB13 e SUB15 só serão permitidas as técnicas de projeção e 

imobilizações. Acima desta idade, todas as técnicas de acordo com o regulamento 

da Federação Internacional de Judô. 

• Os casos omissos no presente regulamento serão submetidos à decisão do 

Presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro e na sua ausência ao 

Vice-Presidente, a quem caberá julgar os fatos que venham a surgir. 
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FEDERAÇÃO: ________________________________  ESTADO: ________________  

AGREMIAÇÃO: ________________________________________________________ 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL PELA AGREMIAÇÃO: _______________________ 

TÉCNICO: _____________________________   N° DE ATLETAS INSCRITOS: _____ 

 

 
Autorizo todos os atletas do (a) _________________________,(agremiação) 

que ora inscrevo na XIV COPA RIO INTERNACIONAL DE JUDÔ, a participarem 

desse evento, que será realizado no Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 a 09 de 

Setembro de 2018, ao tempo em que DECLARO ter pleno conhecimento do 

regulamento e das regras da referida competição. 

Finalmente, ISENTO de responsabilidade a Federação de Judô do Estado do 

Rio de Janeiro por quaisquer acidentes que ocorram durante a viagem e/ou a 

realização do Evento, e igualmente ISENTO a Federação de Judô do Estado do Rio de 

Janeiro de responsabilidades por quaisquer contusões e/ou problemas fisiológicos, 

congênitos ou biomecânicos que venham a ocorrer com atletas sob minha 

responsabilidade. 

 
 

Data: _______________, ____ de _______________de 2018. 

 
 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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Formulário de Inscrição – Judô Para Todos 
 

Agremiação: ___________________________________________________________ 

Data ___/____/_____ 

NOME ANO NASC. FAIXA PESO DEFICIÊNCIA GRAU 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

LEGENDA:  GRAU > L = leve |  M = moderada | G = grave | P = profunda 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Professor 
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