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CONVITE OFICIAL 
COPA BRASIL NORDESTE DE JUDÔ 2017 

 
A CBLJ-Confederação Brasileira de Ligas de Judô, Entidade máxima do Judô de Ligas 

Confederadas em todo o Brasil, com a parceria da Liga Confederada do Judô de Alagoas , vem mui 
calorosamente convidar as Confederadas de todo o Brasil para   a Copa Brasil Nordeste  de Judô 
2017, que se realizará na cidade de Maceió  AL, no dias 15 e 16 de Setembro de 2017. 
 
REGULAMENTO GERAL 
 
01-CATEGORIAS 
Festival (04 a 06 anos)  
 
Categorias: 
Sub 09 (07 e 08 anos): Nascidos em 2010/2009 
Sub 11 (09 e 10 Anos): Nascidos em 2008/2007 
Sub 13 (11 e 12 anos): Nascidos em 2006/2005 
Sub 15(13 e 14 anos): Nascidos em 2004/2003 
Sub 18 (15 a 17 anos): Nascidos em 2002/2001/2000 
Sub 21 (18 a 20 anos): Nascidos em 1999/1998/1997 
Sênior (acima 21 anos): Nascidos em 1996 e anteriores 
Máster I (31 a 37 anos): Nascidos em 1980/1986 
Master II (38 a 46 anos): Nascidos em 1971/1979 
Master III (a partir de 47 anos): Nascidos em 1970 e anteriores 
 
 
LOCAL DA COMPETIÇÃO:  
Ginásio a ser definido 
 
Telefones para Contato:  
Eduardo Costa   WhatsApp  85-99699-7200 
Shihan Irã Candido WhatsApp  82-99922-5179 
  
02- INSCRIÇÕES: 

Início dia 01 de Setembro de 2017,com do número de atletas, técnicos e dirigentes por 
meio do seguinte endereço de E-mail:  secretaria.cblj@gmail.com, 

Finalizando no dia 12 de Setembro, casos excepcionais as Delegações poderão inscrever 
complemento no dia 15 de  Setembro no Congresso Técnico.  

Sempre com a observância do total preenchimento do nome completo, o gênero, o 
número do documento de identificação, a data de nascimento, a classe, o peso e a categoria de 
cada atleta, o número do documento de identificação e graduação do árbitro, dos técnicos e do 
presidente da Liga Estadual ou do seu representante legal.  

mailto:secretaria.cblj@gmail.com
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(FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO). 
(É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DA FICHA EM ANEXO PARA EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.) 

 
Cada Confederada poderá inscrever quantos atletas julgar necessário em todas as 

categorias bem como o Festival, tanto masculino como feminino. 
As Confederadas deverão providenciar: o Termo de Autorização e Responsabilidade – 

MENOR e o Termo de Autorização e Responsabilidade – MAIOR e o Atestado Médico para todos 
(individual ou coletivo), conforme modelos ANEXOS ao Regulamento, sem os quais será vetada a 
participação do atleta.  

O não comparecimento do atleta pré-inscrito não acarretará a devolução da importância 
paga, porém poderá usar esta importância para a inscrição de outro atleta, sendo efetuada esta 
mudança no dia do credenciamento dia 15 de Setembro (Sexta feira)  

Obs.: Na categoria sênior serão aceitas inscrições a partir do Sub 18. 
 

03-TAXAS PARA A INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO: 
TAXA DE COMPETIÇÃO:  
R$ 60,00 (Sessenta Reais) para não filiados  
R$ 50,00 para os filiados (apresentação da carteira ou documento que comprove filiação a CBLJ) 
Todas as Confederadas deverão depositar o valor das inscrições na conta da CBLJ  
 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA:3418 
CC: 003.1668-9 
CONF. BRAS. DE LIGA DE JUDO 

(Obrigatório a apresentação do comprovante de deposito no dia do credenciamento.) 
 
04-CRONOGRAMA:  
Dia 15/06/2017 (Sexta Feira)  
 
15:00 - A partir desse horário, recepção das Delegações no Ginásio do Evento, onde passarão por 
identificação, credenciamento e designação de alojamentos.  
16:00 às 17:30 - Pesagem extraoficial. Se tiver no peso confirma.  
17:30 às 20:00 - Pesagem Oficial 
18:00 às 19:00 - Congresso Técnico no local e Reunião com Presidentes de Ligas e Chefes de 
Delegações: Orientações sobre hospedagem e conduta no ambiente do evento.  
19:00 as 20:00 - Clínica de Arbitragem no local do Evento.  
 
 
DIA 16/06/2017 (Sábado) 
Competição: 
09:00/09:40 - Festival  (crianças até 06 anos) 
09:40/10:00 - Premiação Festival 
10:00/10:30 
Cerimônia de Abertura da Competição  
10:30/19:00 
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Competição: 
Sub 09 (07 e 08 anos) 
Sub 11 (09 e 10 Anos) 
Sub 13 (11 e 12 anos) 
Sub 15(13 e 14 anos) 
Sub 18 (15 a 17 anos) 
Sub 21 (18 a 20 anos) 
Sênior (acima 21 anos) 
Máster I 
Master II 
Master III 
Premiação 45 minutos após o fim de cada categoria 
 
05 –ALOJAMENTO  

Haverá alojamento e banho gratuito para os Atletas, Técnicos e Acompanhantes dos 
atletas, devendo os mesmos trazerem roupas de cama, banho e colchonetes, obedecendo com 
data prevista para se alojarem no dia 15 de Setembro, a partir da 15:00 Hrs. 
 
Obs1.: Data limite para solicitar alojamento 05 de Setembro, pelo e-mail: 
secretaria.cblj@gmail.com, 
 
06 -ALIMENTAÇÃO: RESTAURANTES - LANCHONETES 

Ficará sobre a responsabilidade de cada Delegação se encarregar de sua alimentação, pois 
temos vários restaurantes que vendem refeição por um preço accessível  perto do Evento 
 

07 -TRANSPORTE:  
Não haverá transporte por conta da LCJA, tendo em vista que cada Delegação se 

responsabilizará pelos seus atletas.  
 
08 -ARBITRAGEM:  

As regras de arbitragem seguem o manual de arbitragem da CBLJ. As confederadas, através 
de seu Presidente, indicam à CBLJ, seus árbitros que atuarão no evento. O árbitro deverá ser 
filiado e estar em dia com a CBLJ. 

Contrapartida da CBLJ ao arbitro: A CBLJ passará a cada arbitro 50 confederadas por turno, 
bem como uma gravata da CBLJ. 
 
Obs.: As Confederadas são equivalentes a moeda real, podendo ser usadas em pagamentos de 
taxas de kyu, bem como pagamentos da taxa pessoal do arbitro. Árbitros que não estejam em dia 
com a CBLJ e previamente avisarem, podem usar antecipadamente suas confederadas para quitar  
sua anuidade e atuar devidamente regularizado. 
 
 
09 -TÉCNICOS: 

Os técnicos indicados pela Confederada só poderão atuar se forem filiados a CBLJ e 
estiverem com a anuidade em dia, com limite máximo de 4 indicações de técnicos.  

mailto:secretaria.cblj@gmail.com
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10-PRIMEIROS ATENDIMENTOS: 
01- Fica de responsabilidade da organização do evento o atendimento de primeiros socorros para 
os atletas. 
02- O Deslocamento do atleta lesionado é de responsabilidade da CBLJ até hospital público ou se 
assim for solicitado para hospital particular no município de São José de Ubá. Todas as despesas 
inerentes ao custo do atendimento ou tratamento serão por conta do atleta. 
03-Fica bem claro que só participarão deste evento atletas devidamente autorizados pela CBLJ e 
convidados autorizados pela Comissão do Evento. 
 
PARAGRAFO UNICO: 
01-  O regulamento a ser utilizado nestes eventos será o Regulamento Geral para os Eventos da 
CBLJ.   
 
11 -FESTIVAL:  

Neste evento as Confederadas Estaduais devem orientar seus técnicos e a torcida em geral 
para não se manifestar com muita vibração e gestos obscenos, em virtude de se tratar de uma 
competição lúdica, onde o maior objetivo é a congregação de todas as crianças.  

Todos serão premiados. Os árbitros não indicarão o vencedor. O tempo de luta será de 02 
minutos corridos. Não serão toleradas técnicas proibidas especificamente para esta classe, de 
acordo com o que está determinado no regulamento geral da CBLJ.  

(ESTE EVENTO NÃO TEM CARÁTER COMPETITIVO.) 
 
11-SISTEMA DE LUTAS: 

 Festival - Não haverá pontuação e nem vencedor. Todos serão premiados.  

 Súmula com 02 atletas – Melhor de 3 confrontos  

 Súmula com 03 atletas – Rodízio  

 Súmula com 04 atletas – Eliminatória simples  

 Súmula com número igual ou superior a 5 atletas –Repescagem olímpica cruzada para os 
perdedores até as quartas de finais.  

 
No sistema de rodízio os critérios de desempate são os seguintes:  
a) Maior número de vitórias;  
b) Maior pontuação;  
c) Confronto direto. 

 

A - Vitória por Ippon ou equivalente 10 pontos 

B - Vitória por Waza-Ari  07 pontos 

C – Vitória por Yusei-Gashi  10 pontos 
 

 
 

12 -TEMPO DE LUTA: 
FESTIVAL: 2 minutos 
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Sub 11:  3 minutos, Golden score 2 minutos 
Sub 13:  3 minutos, Golden score 2 minutos  
Sub 15:  3 minutos, Golden score 2 minutos  
Sub 18:  4 minutos, Golden Score progressivo 
Sub 21:  4 minutos, Golden Score progressivo 
SÊNIOR: 4 minutos, Golden Score progressivo 
MASTER: 3 minutos, Golden Score 2 minutos 

 

13-PREMIAÇÃO: 
Festival: Todos os atletas receberão medalhas de OURO. 
Serão premiados com medalhas os atletas classificados até o terceiro lugar, sendo considerados 
terceiros lugares os vencedores da repescagem. 
 
Troféu para Confederada 
 1º, 2º, 3º e 4º Lugar Geral 
 
No caso de empate a agremiação vencedora será aquela que inscrever o maior numero de atletas. 
Permanecendo o empate, a vencedora será aquela que inscrever o atleta mais velho. 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA:  
 
Presidente CBLJ: Shihan Eduardo Costa Filho 
Presidente LCJA: Sensei  Hilton Alvim Silva Júnior 
Vice Presidente Nordeste: Shihan George Guimarães 
Diretor Técnico Nacional: Shihan Antônio de Pádua 
                          

 

                           Atenciosamente  

                           

                        Eduardo Costa Filho 

                                 PRESIDENTE      
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