
 

 

                                                   SELETIVA FINAL SUB 18 - INFANTIL 
Classe INFANTIL 

Masculino e Feminino 
Local :  Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro 

Rua Abilio Soares, 1300 - Ibirapuera 
São Paulo - SP 

 
PROGRAMAÇÃO  

Dia  05 de Setembro de 2015 
DA PESAGEM OFICIAL  

Classe INFANTIL ( nascidos em 2000/1999/1998) -  das 7:00 às 7:45h 
( Masculino e Feminino ) 

 
Reunião dos Arbitros : 9:00h 

INÍCIO DA COMPETIÇÃO : 9:30 Horas. 
                                       

PARTICIPAÇÃO DO ATLETA: 
Para participar desta Etapa Seletiva final de sua Classe, tem que estar classificado em 1º e 2º Colocados  
das 5 Etapas Regionais realizadas e os  4 classificados na  Etapa Repescagem.  
Os atletas deveram  trazer a ficha original assinada e carimbada pelo responsável pela unidade escola e 
os termos de responsabilidade preenchidos, inclusive com o nome do técnico responsável pela mesma, 
e o documento obrigatório  a ser apresentado no dia (RG. ORIGINAL ou PASSAPORTE). Caso houver 
qualquer irregularidade na documentação ou falta dos documentos acima do atleta, perderá o direito a 
vaga passando a mesma para o atleta que estiver com a documentação correta.. Conforme parágrafo 
Único, artigo 10 do Regulamento descrito abaixo.do JEESP  
Caso o Atleta mude de escola ou em caso de transferência para outra Unidade Escolar o aluno que já 
participou no ano, de qualquer fase das Etapas dos JEESP, terá sua participação vetada pela nova 
Unidade Escolar, conforme  parágrafo Primeiro, artigo 7º no Regulamento do JEEPS descrito abaixo. 
 
DA COMPETIÇÃO 
Os atletas deverão se apresentar obrigatoriamente com  Kimono AZUL e BRANCO, para as Classe 
Infantil.  
 
Tempo de Luta :  Classe Infantil ( 4 minutos ), nas 5 fases regionais sistema de apuração eliminatória 
com repescagem olimpica, classificando 1 atleta de cada peso. 
 
DO TÉCNICO: O técnico deverá ser credenciado pelo CREF, conforme parágrafo Único , artigo 10 do 
regulamento especifico de Judô descrito abaixo.  
Não será permitido a permanência dos professores, para dirigirem os alunos ou equipes trajando shorts 
e chinelos, conforme parágrafo Segundo, artigo 28 do Regulamento do JEESP descrito abaixo. 
 
REGULAMENTO 
Acessar Site www.jeesp.org.br 
Regulamento Específico de Judô ‐ JEESP ‐ JOGOS ESCOLARES 2015. 

http://www.jeesp.org.br/

