
escalações das equipes;

Retirada da Ficha de Inscrição Nominal da dupla de Nague no Katá;

Retirada da Ficha de Inscrição Nominal dos atletas para a competição individual.

Orientações gerais para a participação dos atletas;

8h - Equipes masculino e feminino da 1ª Divisão.

1ª escalação dos atletas para a ordem dos confrontos.

9h - Início das competições por equipes da 1ª Divisão masculino e feminino.

Das 9 às 10 horas - Equipes masc/fem. da 2ª divisão

Entrega dos envelopes com a ficha da equipe preenchida com os nomes dos atletas.

Anexando o documento dos atletas inscritos nas equipes.

1ª escalação dos atletas para a ordem dos confrontos

10 horas – Início das competições por equipes da 2ª divisão. masc/fem.

Até às 14h - Inscrições das duplas de Nague no Kata.

Entrega das inscrições das duplas de Nague no Kata da 1ª e   2ª Divisão masculino e 

feminino.

1ª Divisão - Individual

Das 14 às 15 horas – Pesagem Livre – Masculino e Feminino.

Até as 15 horas – Entrega das fichas com as inscrições dos atletas para o individual 

da 1ª Divisão, masculino e feminino.

Das 15 às 16 horas – Pesagem Oficial – Masculino e Feminino.

Anexando o documento dos atletas inscritos nas equipes.

Retirada do envelope com a Ficha de Inscrição Nominal dos atletas da equipe + 3 fichas de 

Dia 17 de novembro de 2018  -  sábado (2º dia)

 1ª e 2ª Divisão 

Entrega dos Envelopes com a ficha da equipe preenchida com os nomes dos atletas.

Programação de Judô

Local - São Carlos Country Clube

End - Rodovia Washington Luiz, km 233

Dia 16 de novembro de 2018 -  sexta feira (1º dia)

1ª e 2ª Divisão

16h - Congresso Técnico Específico do Judô. 



8h - Apresentação das Duplas de Nague no Kata

1ª Divisão  - Individual

Das 9 às 10 horas – Pesagem Oficial

11 horas – Sorteio das chaves

12 horas – Início da competição individual da 1ª divisão

2ª Divisão  - Individual

Das 14 às 15 horas – Pesagem Livre – Masculino e Feminino.

Até as 15 horas – Entrega das fichas com as inscrições dos atletas para o individual 

da 2ª Divisão masculino e feminino

Das 15 às 16 horas – Pesagem Oficial – Masculino e Feminino.

18 horas – PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO da 1ª divisão + KATA

2ª Divisão

Das 7 horas às 8 horas – Pesagem Oficial - Masculino e Feminino.

8h30 – Sorteio das Chaves

9 horas – Início da competição individual da 2ª divisão

18 horas – PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO da 2ª divisão

Dia 18 de novembro de 2018 -  domingo (3º dia)

1ª e 2ª Divisão 

Dia 19 de novembro de 2018 -  2º Feira (4º dia)


