1º Festival de Judô Santo Amaro
Regulamento
⦁ O FESTIVAL será realizado no dia 02 de dezembro de 2018, domingo, no Centro Esportivo Joerg Bruder,
Av. Padre José Maria - Santo Amaro, São Paulo – SP (ao lado do terminal santo amaro), com início às
8h30min.
⦁ Poderão participar as classes masculinas e femininas, nascidas em: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 OU SEJA, COM IDADES DE 04 a 14 ANOS.
⦁ As inscrições poderão ser enviadas até o dia 19 de novembro de 2018, por e-mail
( judosantoamaro@hotmail.com) e devem utilizar os formulários disponíveis para download neste site.
⦁ Não serão cobradas taxas de participação de nenhum atleta.

⦁ A pesagem dos inscritos deverá ser feita nas próprias entidades participantes. Em casos de discrepância
nos pesos os atletas serão remanejados para a sua categoria.
⦁ Os Atletas poderão usar judogui branco ou azul. Qualquer outra cor de judogui impossibilitará a
participação do atleta no Festival.
⦁ Os participantes deverão se apresentar nos horários estabelecidos, de acordo com o ano de seu
nascimento.
⦁ A Organização do Festival não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham ocorrer durante o
evento, prestando somente os primeiros socorros.
⦁ Cada atleta fará no mínimo 2 lutas, podendo fazer mais lutas dependendo de sua chave de luta. Todas
as lutas terão 2 minutos corridos. Não terá gold score.
⦁ Todos os participantes serão premiados.

⦁ Todas as agremiações deverão ter no mínimo 10 atletas devidamente uniformizados para representar
suas respectivas agremiações na abertura do evento.
⦁ Pedimos atenção ao prazo de inscrição, pois as vagas serão limitadas, e portanto, assim que atingir o
número previsto será encerrada.

1º Festival de Judô Santo Amaro
Horários Festival
⦁ Os horários de apresentação dos atletas serão enviados posteriormente após o termino das
inscrições dos atletas.
Cadastro da Entidade
Entidade
Nº de Atletas
Professor
E-mail
Telefone

*Cerimônia de abertura 8h30 min
Favor retornar o cadastro acima devidamente preenchido até o dia 12/11/2018.
*Pedimos aos professores atenção ao item número de atletas, pois a premiação é baseada nesse
número.

Atenciosamente,
A organização

1º Festival de Judô Santo Amaro
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Ficha de Inscrição dos Atletas
Entidade:______________________________________________________________________
Data Nasc
Ano
Peso
Faixa

Sexo

Atesto que os atletas acima estão em perfeitas condições físicas para participar do festival, isentando a
comissão organizadora deste evento por quaisquer acidentes que ocorram durante a realização do
evento.
Assinatura do professor responsavel:________________________________________________________
Nome do Tecnico:_______________________________________________________________________
CREF:______________________________ Tel.:________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________

