1 º Torneio de Judô Santo Amaro
Regulamento

⦁ O Torneio será realizado no dia 01 de dezembro de 2018, sábado, no Centro Esportivo
Joerg Bruder, Av. Padre José Maria - Santo Amaro, São Paulo – SP (ao lado do terminal santo amaro),
com início às 8h30min.

⦁ Inscrições - As inscrições deverão ser feitas até o dia 19 de novembro de 2018 pelo e-mail:
⦁ judosantoamaro@hotmail.com. não será cobrado taxa de participação, portanto será gratuita a
participação de todos atletas no torneio.
⦁ O torneio será disputado entre as seguintes classes de idade: Sub 15,Sub 18, Sub 21, Sênior e
Veteranos masculino e feminino.

⦁ Pesagem - A pesagem será feita no local da competição, no seguinte horário:
Das 8h00 às 9h00 para as classes Sub 15/Sub 18/Sub 21 (MASC/FEM).
Das 09h30min as 10h20min para as classes Sênior e Veteranos ( MASAC/FEM)

⦁ Será seguida a tabela de classes e pesos da Federação Paulista de judô para o ano de 2018.
⦁

Documentação - Todo atleta deverá estar portando documento com foto no ato da pesagem.

⦁ Chaves - Será adotado o sistema de chaves simples, sem repescagem.
⦁ Tempo de Luta – Classe sub 15 e Veteranos --> 3 minutos
Classes sub 21 e Sênior --> 4 minutos

⦁ Sendo que será tempo corrido, havendo interrupção somente em caso de atendimento médico,
arrumar o judogui e para confabulação dos árbitros.

⦁ Arbitragem e Oficial Técnico - Toda associação deverá apresentar um arbitro e um oficial técnico
atualizado das regras para o ano de 2018. Caso a associação não apresente arbitro e oficial técnico, a
mesma ficará fora da contagem de pontos.
⦁ A Organização do torneio não se responsabiliza pelos acidentes que venham a ocorrer com
qualquer atleta durante a competição, prestando somente os primeiros socorros. Os senhores
professores e dirigentes responsáveis de cada Associação e Clubes participantes, deverão
conscientizar os pais das crianças inscritas sobre esta informação.

⦁ Premiação - Serão classificados 1º, 2 º e 3º colocados, sendo que todos mesmo sem si classificar
receberão medalha de participação do torneio. As 5 primeiras associações classificadas na contagem
geral de pontos receberão troféu do evento .

⦁ Pedimos a colaboração dos professores quanto as datas de confirmação da entidade e inscrição
dos atletas, para que a comissão organizadora de continuidade aos trabalhos e assim consiga ter
excelência na organização do evento.

Cadastro de entidade
Entidade
Nº de Atletas
Professor
E-mail
Telefone
⦁ Este cadastro deverá ser entregue até dia 12/11/2018 com a previsão do número de atletas
no email: judosantoamaro@hotmail.com
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Atesto que os atletas acima estão em perfeitas condições físicas para participar do torneio, 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:________________________________________________________________________________

⦁ Esta ficha devera ser entregue ate o dia 12/11/2018 devidamente preenchida no e-mail:
⦁ judosantoamaro@hotmail.com.

