
 

 
 

CAMPEONATO PAULISTA VETERANOS 

 
No próximo dia 28 de Julho de 2018, a Federação Paulista de Judô estará realizando o 

CAMPEONATO PAULISTA VETERANOS de 2018, para atletas registrados na Divisão 
Especial, na cidade de MAUÁ- SP, obedecendo a seguinte programação: 
(Obs. Será obrigatório a apresentação do Atestado Médico e Termo de Responsabilidade, antes 
da pesagem). 
 
 

P R O G R A M A Ç Ã O 

Local:   GINÁSIO POLI ESPORTIVO " CELSO DANIEL"   

Rua Fábio José Delpoio - MAUÁ 

 
Data: Dia 28 de Julho de 2018 (Sábado) 
 
Pesagem – Sexta Feira das 18,00 as 19,30 no Local da Competição. Apresentação do Atestado 
Médico e Termo de Responsabilidade.  
 
Sábado- 7,00 hs às 8,30 hs : Pesagem Oficial todas as classes 
8,00min: Reunião dos Árbitros e Oficiais de Mesa; 
8,30min:  Cerimonial de Abertura; Obrigatório a participação de todos os atletas. 
8,45 – Repesagem para os sorteados ( 4 atletas de cada categoria que pesaram na sexta feira). 
Os atletas que ultrapassarem a 5% do limite da categoria serão desclassificados. 
12h00 min: Encerramento e Premiação. 
 
Da Pesagem: 
a) Será Obrigatório a apresentação de (Atestado Médico e Termo de Responsabilidade) 
 
b) Será obrigatória a apresentação da Carteira da F.P.J. de 2018. 
 
c) Os atletas poderão pesar quantas vezes for necessário, dentro do período livre. 
 
Da Participação: 
a) Todos os atletas deverão comparecer, obrigatoriamente, com judogui branco e azul; 
b) No Cerimonial de Abertura e Premiação é obrigatório o uso do judogui branco; 
 
 
 
 



 

 
 

c) Os atletas deverão se apresentar com distintivo do seu clube fixado no peitoral esquerdo do 
judogui e calçando chinelos de borracha, sob pena de multa no valor de R$50,00 (cinquenta 
reais); 
 
d) Atletas do feminino deverão usar uma camiseta fechada, totalmente branca, por baixo do 
judogui. 
 
e) Todos os Atletas deverão apresentar o atestado médico comprovando a sua capacidade 
médica e física para a referida competição. 
 
 

Alessandro Panitz Puglia 
Presidente 

 

 


