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Copa São Carlos de Judô 2019
Sábado, 10 de Agosto
Local: Ginásio Milton Olaio Filho, Avenida Getúlio Vargas, sem n°
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL FÁBRICA DE CAMPEÕES
Rua 1º de maio, 252 – Centro – São Carlos-SP
Fone (16) 99147-4504 – e-mail: sebacunha@hotmail.com

FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
Entidade Oficial fundada em 17 de abril de 1958
www.fpj.com.br
8ª Delegacia Regional “Oeste” – Fone (19) 992621550 – Araras-SP

Convite
A Associação Desportiva e Cultural Fábrica de Campeões, em parceria com a
Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e a 8ª Delegacia Oeste da Federação
Paulista de Judô, realizará no sábado, dia 10 de agosto de 2019, no Ginásio Milton
Olaio Filho, Avenida Getúlio Vargas, sem n°, em São Carlos-SP, a Copa São Carlos de
Judô 2019, com início após o termino do Campeonato Paulista Fase Regional.
Por meio deste convidamos sua equipe, será uma honra sua participação.

REGULAMENTO
Observações:

Premiação de excelente qualidade, medalhas e troféus personalizados (layout
no final do regulamento).
 Haverá disputa da categoria absoluto masculino com premiação (brindes e
medalhas) oferecidos pelos patrocinadores, que será divulgada próximo a
data do evento. Não será cobrado taxa extra para participação no absoluto,
mas será permitido apenas a participação do atleta que disputou sua
respectiva categoria, sendo impossibilitado o atleta participar apenas da
categoria absoluto.


Inscrições: Até o dia 07/08 - Enviar as inscrições p/e-mail: torneio@8oeste.com.br informando
apenas o nome da Associação e a quantidade de atletas que participarão do evento.
OBS: DATA LIMITE PARA ENVIO DE TODOS OS DOCUMENTOS FEDERATIVOS
PARA FILIAÇÃO DE ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DESTE evento é ATÉ
01/08/19, após essa data será considerado não federado.
Taxa de inscrição: R$ 30,00 por judoca. O professor deve efetuar o pagamento ao retirar a ficha de
pesagem dos atletas até as 10:00hrs Cada entidade poderá inscrever um número ilimitado de atletas.
No dia do evento estaremos emitindo recibos a quem desejar (solicitar antecipadamente), pela ficha
de inscrição.
Todos os judocas deverão apresentar-se de judogui BRANCO para o cerimonial de abertura.
Classes em Disputa:
Sub9 – Sub11 - Sub13 – Sub15 – Sub18 - Sub21 e Sênior (M/F).
Pesagem: Tabela de Pesos FPJ-2019 – Atletas acima do peso inscrito passarão automaticamente
para categoria acima.
Das 09:15 às 10:00 horas – SUB9 e SUB11 (MASCULINO E FEMININO).
Das 10:00 às 10:45 horas – TODAS AS DEMAIS CLASSES (MASCULINO E FEMININO).
Somente os Atletas que participarão do Regional, podem confirmar a pesagem
simultânea e antecipada desde que munido da ficha de pesagem da Copa São Carlos
DOCUMENTAÇÃO: Todo atleta deverá apresentar a Carteira da F.P. Judô 2019 na pesagem.
Nenhuma associação poderá inscrever atleta que pertença a outra associação, se constatado que o
atleta pertença a outra associação após ter lutado, não será computado pontos para a Associação
que o inscreveu e esta perderá 10 pontos na contagem geral.
Tempo de luta corrido:
Sub9-Sub11 e Sub13: 2 min.
Sub15: 3min.
Sub18- Sub 21 e Sênior: 04min.

Sistema de chave: ELIMINATÓRIA SIMPLES (não haverá Golden Score).

Premiação: Serão realizadas ao término de cada categoria de idade. Os atletas classificados em 1º,
2º e os dois 3ºs colocados receberão medalhas de metal fundido, personalizadas alusivas ao evento.
As equipes classificadas até o 10º lugar na classificação geral serão premiadas com troféus
personalizados.
Classificação Geral: Serão contabilizados os pontos individuais do Sub9 ao Sênior (M/F).
Campeão: 05 pontos - Vice-Campeão: 03 pontos - 3ºs Colocados: 01 ponto
Árbitros e Oficiais Técnicos: Toda Associação deverá colocar à disposição da Organização 02
Oficiais Técnicos e 01 Árbitro não competidor (ou 2 árbitros competidores) que permaneçam durante
todo o evento. Os árbitros deverão atuar devidamente uniformizados.
• Esta competição Somará Pontos para o Ranking Anual Conforme Seu Regulamento
(OBS: Estará automaticamente desclassificada da contagem geral de pontos e não terá direito
a premiação estabelecida no item classificação geral, a entidade que não atender aos itens,
arbitro e of. Técnicos do regulamento deste evento, e não pontuará no ranking).

Primeiros Socorros: A organização do evento prestará os primeiros socorros, isentando-se da
responsabilidade sobre qualquer acidente que venha a ocorrer durante o evento com os participantes;
é de plena responsabilidade de cada Associação responder pelas condições físicas de seus atletas.
Obrigatório: Emblema do lado esquerdo no judogui (multa de R$ 70,00 pela falta deste) e chinelos.
Do Técnico: Será permitida a participação do Técnico devidamente credenciado pela F.P. Judô com
a anuidade 2019 quitada e portando a credencial em local visível!
Caso o Técnico perca ou esqueça o crachá poderá atuar no dia mediante o recolhimento da taxa de
R$ 50,00.

Não faremos registros federativos no dia do evento.

Sensei Sidnei Paris

Sensei Sebastião Alexandre Cunha
Sebá

Delegado Regional da FPJudô

Coordenador do Evento
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