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1. ORGANIZADOR 
 

Confederação Brasileira de Judô 
Endereço: Rua Capitão Salomão, 40 – Humaitá. 
Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22271-040 
 

APOIO: 
 

Federação Gaúcha de Judô (FGJ). 
 
 

2. LOCAL E DATA DO EVENTO 
 

Local: 
Universidade La Salle Canoas 
Endereço: Avenida Vitor Barreto, 2288, Centro, Canoas – RS.  
CEP: 92010-000. 
 

Data: 
16 a 19 de agosto de 2018. 
 
 

3. CONTATOS 
 

Confederação Brasileira de Judô - eventos@cbj.com.br 
 

Federação Gaúcha de Judô - judors@judors.com.br 
 
 

4. INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES 
 

Ao inscrever-se nos eventos da CBJ, o participante atesta estar em 
conformidade com todas as normativas do Regulamento Nacional de 
Eventos (RNE) da CBJ, incluindo o TERMO DE CESSÃO IMAGEM, NOMES, 
APELIDOS E VOZ. 
 

De acordo com as determinações do RNE, as Federações/Clubes 
participantes do TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ E GRAND PRIX 
NACIONAL DE JUDÔ deverão estar atentos às seguintes informações: 
 

 As Federações/Clubes precisarão respeitar as exigências de participação e os 
limites para o quantitativo de atletas e dirigentes em conformidade com o 
estabelecido para o evento: 
 

 

mailto:eventos@cbj.com.br
mailto:judors@judors.com.br


 
 
 
 
 
 
 

 

ATLETAS: 
 

Troféu Brasil Interclubes de Judô: 
 

 Até 16 (dezesseis) atletas no masculino e 16 (dezesseis) atletas no 
feminino, independentemente da categoria de peso. 

 

Grand Prix Nacional de Judô: 
 

 Até 12 (doze) atletas com, no máximo, 02 (dois) judocas por 
categoria. Sendo as equipes constituídas por 06 (seis) atletas, com a 
possibilidade de mais 06 (seis) reservas. A quantidade mínima de 
atletas inscritos é de 04 (quatro) judocas em diferentes categorias, 
independentemente do sexo.  

 

TÉCNICOS: 
 

Troféu Brasil Interclubes de Judô: A quantidade é ilimitada. 
Grand Prix Nacional de Judô: Até 02 (dois) técnicos por clube. 

 

• Respeitar as graduações de acordo com a respectiva classe de idade: 
 

 

 
 
 
 

• Deverão apresentar o atestado médico individual ou coletivo em que 
conste estar o (s) atleta (s) em pleno gozo de suas faculdades físicas 
e mentais em condições de participar do evento, devendo o mesmo 
ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas (o carimbo do 
médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o 
documento original). 

 

• Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
específico, assinado pelo pai ou responsável legal e devidamente 
avalizado pelo presidente da Federação de origem, em caso de 
menores de 18 anos. 
 

Todos os atletas deverão apresentar em todas as pesagens a carteira de sua 
Federação/2018 ou documento de identificação com validade nacional e 
foto, conforme orientações no RNE. 
 

Os Técnicos e dirigentes deverão apresentar nos dias de disputas do 
campeonato um documento de identificação com validade nacional e foto 
para adquirir o acesso às áreas de competição. 

CLASSE MASCULINO FEMININO 

SUB-21 e SÊNIOR Faixa Roxa, 2º Kyu Faixa Verde, 3º Kyu 



 
 
 
 
 
 
 

 

Caso os responsáveis não apresentem os documentos citados, os atletas, 
técnicos e dirigentes serão impossibilitados de participar do evento. 
 
 

5. PRAZO FINAL DAS INSCRIÇÕES 
  

As Federações/Clubes deverão homologar todos os atletas e técnicos 
participantes dos eventos na plataforma ZEMPO até as 18h00 (horário de 
Brasília) do dia 06 de agosto de 2018 (segunda-feira).  
 

Finalizado o prazo de inscrições, a CBJ abrirá o processo de inscrição tardia 
no sistema Zempo, com duração de 24h, acontecendo imediatamente após 
o término do prazo de inscrições, tendo fim às 18h00 (horário de Brasília) 
do dia 07 de agosto de 2018. 
 

Após a finalização do prazo de inscrições, a Federações/Clube poderá 
informar os atletas ausentes e/ou fazer substituições de atletas no Zempo 
até as 18h (Horário de Brasília) do dia 14 de agosto. Depois deste período, 
somente conseguirão realizar as devidas alterações durante o 
credenciamento.  
 

Data Atividade 

Inscrição Regular Até as 18h00 – 06/08/2018 

Inscrição Tardia Até as 18h00 – 07/08/2018 

Atletas ausentes e/ou Substituições Até as 18h00 – 14/08/2018 

 
 

6. TAXAS 
 

O valor da taxa de inscrição das competições é de R$ 80,00 (oitenta reais) 
por atleta inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido no 
ZEMPO na própria página de inscrições. 
Atletas participantes do Troféu Brasil estarão isentos de taxa de inscrição 
para o Grand Prix Nacional de Judô. 
 

A taxa de inscrição tardia é no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais) por inscrição. Os técnicos também poderão ser inscritos por meio da 
inscrição tardia, porém, efetuando o pagamento da taxa de inscrição de acordo com 
o valor supracitado. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

7.  ARBITRAGEM 
 

Atuarão no TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ e no GRAND PRIX 
NACIONAL DE JUDÔ os árbitros convocados pela Confederação Brasileira 
de Judô através da Coordenação Nacional de Arbitragem. 
 
 

8. HOTÉIS SUGERIDOS 
 

HOTEL METROPOLITAN  
Endereço: R. Domingos Martins, 110 - Centro, Canoas - RS, 92010-170. 
Contato: +55 51 3052-3444. 
 

HOTEL PARQUE HOTEL  
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 7421 - Centro - Igara, Canoas - RS, 
92010-011. Contato:  +55 51 3052-2400. 
 

IBIS HOTEL CANOAS  
Endereço: R. Mathias Velho, 235 - Centro, Canoas - RS, 92310-300 
Telefone: +55 51 3507-2177. 
 
 

9. PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E 
TRANSPORTE 

 

Em decorrência das mudanças nas regras das competições por equipes pela 
Federação Internacional de Judô, o GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ terá 
um novo formato em 2018, aberto a todos os clubes que desejarem 
participar do evento. Portanto, as despesas de passagens aéreas, 
hospedagem, alimentação e transporte das delegações serão de 
responsabilidade de cada clube participante. 
 
 

     10. ATENDIMENTO MÉDICO 
 

A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de 
acidente durante a competição, mas não se responsabilizará por despesas 
médicas que por ventura possam ocorrer em decorrência do mesmo. 
 

Em concordância com o PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES (PAF), a CBJ 
disponibilizará o seguro (DHMO) para atletas, técnicos e árbitros durante o 
período de realização do evento. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR801BR801&q=hotel+metropolitan+centro+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkrT8srKtGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFET07aLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwir69eI1u_bAhXJiZAKHea-B6oQ6BMI-AEwEA
https://maps.google.com/?q=R.+Domingos+Martins,+110+-+Centro,+Canoas+-+RS,+92010-170&entry=gmail&source=g
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR801BR801&q=hotel+metropolitan+centro+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwir69eI1u_bAhXJiZAKHea-B6oQ6BMI-wEwEQ
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR801BR801&q=canoas+parque+hotel+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkuM88wstSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwER6oPZLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj28KbV1u_bAhVHUZAKHQCZAEUQ6BMIiwIwFQ
https://maps.google.com/?q=Avenida+Get%C3%BAlio+Vargas,+7421+-+Centro+-+Igara,+Canoas+-+RS,+92010-011&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+Get%C3%BAlio+Vargas,+7421+-+Centro+-+Igara,+Canoas+-+RS,+92010-011&entry=gmail&source=g
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR801BR801&q=hotel+ibis+canoas+shopping+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrIjU8vMDDRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBqLRMTC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjal77f1u_bAhXIHZAKHYhrAYUQ6BMI8QEwFQ
https://maps.google.com/?q=R.+Mathias+Velho,+235+-+Centro,+Canoas+-+RS,+92310-300&entry=gmail&source=g
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR801BR801&q=hotel+ibis+canoas+shopping+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjal77f1u_bAhXIHZAKHYhrAYUQ6BMI9AEwFg


 
 
 
 
 
 
 

 

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA: 
 

Pronto Socorro da Mathias Velho 
Pronto Socorro de Canoas - Hospital Deputado Nelson Marchezan. 
Endereço: R. Caçapava, 100 - Mathias Velho, Canoas – RS. CEP: 92330-500. 
Contato: +55 51 3415-4500. 
 

Hospital Nossa Senhora das Graças 
Endereço: Rua Santos Ferreira, 1864 - Mal. Rondon, Canoas – RS. 
CEP: 92030-000. Telefone: (51) 2102-1000.  
 
 

     11. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

SORTEIO 
 

O sorteio da competição será realizado com qualquer número de 
representantes devidamente credenciados no evento.  
 

TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ 
 

A competição acumulará pontos para o Ranking Nacional de acordo com o 
regulamento da classe Sênior. 
 

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 7º Lugar Participação 

145 100 80 65 45 35 10 

 
Em conformidade com o RNE, para o sorteio será adotado o sistema de 
“cabeça de chave” com base no RANKING NACIONAL classe SÊNIOR. 
 

Dos atletas inscritos na competição, serão considerados “cabeças de chave” 
os 08 (OITO) atletas mais bem colocados em cada categoria no Ranking 
Nacional SÊNIOR. 
 

Os outros atletas serão dispostos na súmula mediante sorteio. Não haverá 
separação de atletas na súmula por estado ou clube. O único critério levado 
em consideração no sorteio será o de “cabeça de chave”. 
 

GRAND PRIX NACIONAL INTERCLUBES DE JUDÔ 
 

Seguindo o modelo da primeira competição por equipes mistas da classe 
Sênior da Federação Internacional de Judô, para o sorteio será adotado o 
sistema de “cabeça de chave” no qual somaremos a pontuação dos 06 (seis) 
atletas inscritos e melhores colocados no RANKING NACIONAL SÊNIOR 2018 

https://www.google.com.br/search?q=hospital+pronto+socorro+canoas+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LIsvLkgxtdSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwG2xhSqLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2163-zPbbAhWMEpAKHYzEAmAQ6BMIhwEwEA
https://www.google.com.br/search?q=hospital+pronto+socorro+canoas+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwj2163-zPbbAhWMEpAKHYzEAmAQ6BMIigEwEQ
https://www.google.com.br/search?q=Pronto+Socorro+da+Mathias+Velho&oq=Pronto+Socorro+da+Mathias+Velho&aqs=chrome..69i57j0l2.2185j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=hospital+nossa+senhora+das+gra%C3%A7as+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgqMTZJNi7Qks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBec6hAS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjqlM7yzfbbAhVBFpAKHVTRDVEQ6BMIqgEwEw
https://www.google.com.br/search?q=hospital+nossa+senhora+das+gra%C3%A7as+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjqlM7yzfbbAhVBFpAKHVTRDVEQ6BMIswEwFQ
https://www.google.com.br/search?ei=9fU0W46yBcaUwgTOqKO4BA&q=Hospital+das+Gra%C3%A7as+CANOAS&oq=Hospital+das+Gra%C3%A7as+CANOAS&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1l9.2534.3564.0.3812.7.7.0.0.0.0.127.672.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..1.6.668....0.rru4vh9VXtY


 
 
 
 
 
 
 

 

de cada categoria participante (-57kg, -70kg, +70kg, -73kg, -90kg e +90kg) 
por clube. Os 04 (quatro) clubes que obtiverem mais pontos, serão 
posicionados na súmula de acordo com a ordem de pontuação, formando 
assim, os cabeças de chave. 
Em caso de empate entre as equipes, vencerá o clube que tiver o atleta com 
a maior quantidade de pontos no Ranking Nacional Sênior 2018. 
Permanecendo o empate, a equipe que possuir o atleta mais novo dos 
utilizados no primeiro critério, será a vitoriosa. Persistindo o empate, será 
realizado um sorteio. 
 

Os outros clubes serão dispostos na súmula mediante sorteio. Não haverá 
separação por estado. O único critério levado em consideração no sorteio 
será o de “cabeça de chave”. 
 
 

PESAGEM 
 

De acordo com o RNE, durante as PESAGENS OFICIAIS, só será permitida a 
pesagem do atleta uma única vez. O atleta deverá permanecer na balança 
somente até a aferição do peso pelo oficial de pesagem. Não será permitido 
qualquer tipo de manobra que vise à alteração do peso aferido. Em seguida, 
o atleta deverá assinar a lista de pesagem e se retirar. Caso o atleta não 
atenda a estas determinações, o mesmo será desclassificado 
automaticamente do evento.  
 

Todos os atletas poderão utilizar uma camiseta de malha fina durante as 
pesagens do evento, além dos itens descritos no RNE. Atletas menores de 
18 anos deverão se apresentar para a pesagem devidamente trajados e não 
poderão pesar nus.  
 

Em adequação ao regulamento da Federação internacional de Judô e a ao 
Regulamento Nacional de Eventos da CBJ versão 2, as pesagens do Grand 
Prix Nacional de Judô acontecerão nos seguintes termos: 
 

Os atletas que competirem o TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ terão 
uma tolerância de 2Kg (dois quilogramas) do peso de sua categoria na 
PESAGEM OFICIAL do GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ.  
 

Atletas que não participarem do Troféu Brasil e que competirão o Grand 
Prix, deverão estar em conformidade com os limites da categoria no qual 
foram inscritos ou serão desclassificados da competição.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

No dia de competição do Grand Prix Nacional de Judô ocorrerá o sorteio 
da pesagem aleatória 45 minutos antes do horário previsto para o início 
dos combates. A pesagem começará imediatamente após o sorteio e terá 
duração de 30 minutos. Serão sorteados 04 competidores por categoria de 
peso. A lista de atletas sorteados será divulgada na área de 
aquecimento/concentração dos competidores. Os atletas sorteados 
deverão comparecer a pesagem.  
 

Atletas que competirem o TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ terão 

uma tolerância 5% do peso de sua categoria mais 2Kg na PESAGEM 

ALEATÓRIA do GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ.  
 

Atletas que não participarem do Troféu Brasil e que forem competir no 
Grand Prix deverão comparecer à pesagem aleatória. Seu peso não poderá 
exceder a 5% do limite de sua respectiva categoria. 
 

 
SISTEMA DE DISPUTA – GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ 
 

A apuração das competições por equipes será feita pelo sistema de 
eliminatória, com repescagem entre os perdedores das quartas-de-final 
(Sistema Olímpico).  
 
 

Em caso de empate nos confrontos, serão adotados os seguintes critérios:  
 

1. Maior número de vitórias;  
2. Somatório do número de pontos de cada equipe conforme a tabela 
abaixo:  

 

 
 
 
 
 
 

TOLERÂNCIA DE PESO - GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ 

ATLETAS PARTICIPANTES DO TROFÉU BRASIL 
 FEMININO  MASCULINO 

CATEGORIA TOLERÂNCIA (5% + 2Kg) CATEGORIA TOLERÂNCIA (5% + 2Kg) 
-57 Kg -61,9 Kg -73 Kg -78,7 Kg 

+57 Kg /-70 Kg -75,5 Kg +81 Kg /-90 Kg -96,5 Kg 

+70 Kg - +100 Kg - 

A – Vitória por Ippon ou equivalente* 10 pontos 

B – Vitória por Waza-ari 1 ponto 

C – Shido (Exclusivo para o 3º critério de desempate) 0 ponto 

*equivalente: Hansoku-make, Fusen gachi e Kiken gachi. 

Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se são atingidos 
no tempo regular ou durante o Golden Score 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Nas competições por equipes, serão consideradas todas as 
pontuações marcadas, tanto de confrontos vencidos, quanto as de 
confrontos perdidos. Porém, o máximo de pontos obtidos pelo 
competidor por confronto será de 10 pontos. 

 
 

3. Persistindo o empate, será marcado 01 (um) novo confronto entre 
as equipes empatadas, através do sorteio de uma das categorias 
onde houve disputa. No caso de haver lutas finalizadas por hansoku-
make duplo, a categoria não será considerada para o sorteio. A luta 
de desempate acontecerá em Golden Score, onde a primeira 
pontuação ou penalidade definirá o confronto, de acordo com as 
regras da Federação Internacional de Judô (IJF). 

 

Os combates seguirão a ordem crescente das categorias, da mais leve para 
a mais pesada, alternando entre confrontos femininos e masculinos, 
iniciando com a categoria feminina, desta forma:  
 

Classe Sênior: -57Kg, -73Kg, -70Kg, -90Kg, +70Kg e +90Kg. 
 
 

DISPUTAS POR MEDALHAS 
 

As disputas por medalhas do Grand Prix Nacional de Judô serão 
televisionas, portanto, os técnicos deverão se apresentar com traje formal 
(terno) no bloco final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 
 

TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ E GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ 

15 de agosto - Quarta-feira 

12h00 às 16h00 
Credenciamento 

Troféu Brasil Interclubes de Judô e Grand Prix Nacional de Judô 
Ginásio Universidade La Salle 

17h30 Sorteio Ginásio Universidade La Salle 

18h30 às 19h00 
Pesagem Oficial – Troféu Brasil 

Superligeiro e Ligeiro  
Ginásio Universidade La Salle 

19h00 às 19h30 
Pesagem Oficial – Troféu Brasil 

Meio-Leve e Leve 
Ginásio Universidade La Salle 

TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ 

16 de agosto - Quinta-feira 

08h15 
Pesagem Aleatória 

Superligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve 
Ginásio Universidade La Salle 

09h00 
Início dos Combates 

Superligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve 
Ginásio Universidade La Salle 

15h00 Solenidade de abertura Ginásio Universidade La Salle 

15h30 
Disputa por medalhas  

Superligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve 
Ginásio Universidade La Salle 

18h30 às 19h00 
Pesagem Oficial 

Meio-Médio e Médio 
Ginásio Universidade La Salle 

19h00 às 19h30 
Pesagem Oficial 

Meio-Pesado e Pesado 
Ginásio Universidade La Salle 

17 de agosto – Sexta-feira 

08h15 
Pesagem Aleatória 

Meio-Médio, Médio e Meio-Pesado 
Ginásio Universidade La Salle 

09h00 
Início dos Combates 

Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado e Pesado 
Ginásio Universidade La Salle 

14h00 
Disputa por medalhas 

Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado e Pesado 
Ginásio Universidade La Salle 

GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ 

17 de agosto – Sexta-feira 

18h30 às 19h30 Pesagem Oficial Ginásio Universidade La Salle 

18 de agosto – Sábado 

08h15 Pesagem Aleatória Ginásio Universidade La Salle 

09h00 Início dos Combates Ginásio Universidade La Salle 

19 de agosto – Domingo 

09h00 Início dos Combates Ginásio Universidade La Salle 

16h00 
Início dos Combates 

Disputas por medalhas 
Ginásio Universidade La Salle 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horário  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


