
 

 
 

IV OPEN SÃO PAULO DE VETERANOS  
2018 

  

No próximo dia 02 de Setembro  de 2018, a Federação Paulista de Judô com o apoio da 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO estará realizando o IV OPEN SÃO PAULO DE VETERANOS 2018, para 
atletas registrados na 1ª. Divisão, da FPJUDO e das demais Federações Filiadas a CBJ, na cidade de São 
Paulo - SP, obedecendo a seguinte programação: (Obs. Será obrigatório a apresentação do Atestado 
Médico e Termo de Responsabilidade, antes da pesagem) 

 

INSCRIÇÃO: até o dia 27 de AGOSTO de 2018 (segunda-feira) 

Enviar com o modelo anexo por e-mail: openspveteranos@fpj.com.br 

 

P R O G R A M A Ç Ã O 

Local: GINÁSIO POLI ESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO 

Avenida Dona Anila 1001 ITAPECERICA DA SERRA (Rua da Delegacia) 

 
Apresentação do Atestado Médico e Termo de Responsabilidade 

Pesagem Sábado –01/09/2018 das 14,00 as 15,00 –  

Domingo- 7,00 hs às 8,30 hs :    Pesagem Oficial todas as classes 

8:30min:  Reunião dos Árbitros e Oficiais de Mesa; 

8h45min:  Cerimonial de Abertura; Obrigatório a participação de todos os atletas Veteranos e    os 
participantes do Campeonato de Katá. 

9h00 min:  Início da competição; 



 

 
 

Da Inscrição: A inscrição deverá ser remetida preenchendo o formulário abaixo e encaminhado a  
openspveteranos@fpj.com.br até 27/08/2018 

 
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 judogui 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 Original comprovando a sua capacidade 
médica e física para a referida competição. 
 

 
 

Alessandro Panitz Puglia 

Presidente 

 

 

 

 

 


