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COPA GOIAS DE JUDÔ INTERESTADUAL  
III ETAPA DO CAMPEONATO GOIANO 2019 

 
PROGRAMAÇÃO E REGULAMENTO: 

 
CONVIDADOS: 

 
A FEDERAÇÃO GOIANA DE JUDÔ – FEGOJU convida todos as entidades e atletas 

filiados à CBJ e FEGOJU e que estão em dia com suas obrigações para participarem da Copa Goiás 
de Judô 2019 – Campeonato Goiano III Etapa 2019 (Principal do Sub 11 ao Sênior / Festival até 10 
anos / Máster A, B, C e D / Campeonato Goiano Sênior Iniciantes até Faixa Laranja) - válido para o 
RANKING ESTADUAL de 2019, e as Federações Co-irmãs convidadas especiais dos estados de SP, 
TO, DF, MT e MS. 

 
DATA 

     13 de abril de 2019. 
 

LOCAL: 
     Ginásio VILELÃO - Jataí - GO 
 

CONTATOS: 
 
     Federação Goiana de Judô: (62) 39433590 – WhatsApp (62)99388-5282. 
 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO: 
 
     Os clubes interessados em solicitar alimentação e alojamento deverão entrar em contato com o 

Professor Dieter Santos - (64) 99947-2580 ou Luiz Humberto Colu (64) 9929-8581. 
 
  

INSCRIÇÕES: 
 

1. Participarão somente os atletas e clubes devidamente federados e regularizados na CBJ e 
Federações, com a devida autorização das mesmas,  com apresentação obrigatória do Termo 
de Responsabilidade e Autorização com Atestado Médico. 

2.  As inscrições deverão ser realizadas obrigatoriamente somente pela plataforma ZEMPO e 
encaminhadas à FEGOJU ao E-mail: judogoias@judogois.com.br ,  josmaramaral@ig.com.br 
com cópia para mariliajudoca@hotmail.com  até o dia 09 de abril (TERÇA-FEIRA) com 
descontos de 20% para os clubes e até o dia 10 de abril (QUARTA-FEIRA) com descontos 
de 10% de descontos.  
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3. No caso de atletas que participarão do Festival e que não são registrados na CBJ, poderão ser 
encaminhadas as planilhas em excel com Nome, Data de Nascimento, e Peso com identificação 
do Clube participante até as mesmas datas acima, sem a necessidade de registros na Federação, 
desde que autorizados pela presidência da entidade. 

4. Fica reservado o direito da FEGOJU de inserir ou retirar inscrições até a data da competição, por 
ato discricionário do Coordenador Técnico e Presidência da FEGOJU. 

 
5. Aqueles que não fizerem suas inscrições até o dia 10, poderão fazer no dia 11 de fevereiro 

(QUINTA-FEIRA), sendo consideradas INSCRIÇÕES TARDIAS QUE PODERÃO SER 
EFETIVADAS OU ALTERADAS AO PREÇO DE R$ 120,00 (cem reais) por atleta, sem 
quaisquer descontos aos clubes participantes. 
 

6. DOBRAS: a classe Sub 18 poderá dobrar para o Sub 21 ou Sênior. A classe Sub 21 somente para 
o Sênior. A classe Máster poderá dobrar nas categorias abaixo, e também no sênior 
principal. Caso o atleta dobre de categoria, o nome deverá repetir na ficha de inscrição com a 
categoria de dobra. 
 

7. Será cobrada a taxa de inscrição de todos os relacionados na ficha de inscrição, salvo se for feito 
o pedido de exclusão até o dia 12/04/2019, sexta-feira até as 18h00min. 
 

8. BRINDE PARA FESTIVAL – INSCRIÇÃO ANTECIPADA: Todos os atletas que se inscrevem 
para a classe FESTIVAL até Terça-Feira (09 de abril) às 18horas terão direito a um Brinde 
Especial. 
 

9. O Campeonato Goiano do sub 11 ao sênior, o Festival, o Máster e o Sênior Iniciantes até Faixas 
Laranja terão ABAS DE INSCRIÇÕES na plataforma zempo em separados. 
 

10. Os atletas sub 11 que participarem no Festival terão a opção de se inscreverem no infantil - 
competição, pagando nova taxa de inscrição. 
 

11. O atleta Máster que se inscrever no Sênior à título de dobra, não será cobrada a referida taxa de 
inscrição no Sênior. 
 

12. VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
a) Para o Campeonato INDIVIDUAL: R$ 60,00 com desconto de 20% descontos, com 

envio da ficha de inscrição e do comprovante de pagamento via E-mail até o dia 09/04/2019 
(TERÇA-FEIRA),  até dia 10/04/2019 (QUARTA-FEIRA) com desconto de 10% de 
desconto, ou até 11/02/2019 (QUINTA – FEIRA) com valor de inscrição tardia à 
R$120,00, sem descontos. 
 

b) Taxa de competição para dobras INDIVIDUAL: R$30,00 (trinta reais). 
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Observação: Os valores deverão ser realizados através de DEPÓSITO IDENTIFICADO na conta 
24972-9 Banco Itaú – AG 4393 – CNPJ 01285741/0001-29 – FEGOJU, com envio do  comprovante 
de depósito identificado até quinta-feira antes do evento para os e-mails acima ou  whatsapp. 
 
PROGRAMAÇÃO E HORÁRIO DOS EVENTOS: ABERTURA - 08h15min 
 

CLASSE ANO DE NASCIMENTO  PESAGEM 
INÍCICO 

DAS LUTAS 

FESTIVAL (PRÉ-MIRIM E MIRIM  e 
INFANTIL)  

(Nascidos em 2009 e acima) NÃO HAVERÁ 08h30min 

MÁSTER A,B,C,D 
(acima de 30 anos (máster – 1989 
acima – COM DIVISÃO DE 10 

EM 10 ANOS) 
08h00min às 08h30min 09h30min 

SUB 11 (INFANTIL) - competição (Nascidos em 2009 e 2010) 08h30min às 09h00min 10h30min 

SUB-13 - seletiva (Nascidos em 2007 e 2008) 09h00min às 09h30min 11h30min 

SUB-15 - seletiva (Nascidos em 2005 e 2006) 09h30min às 10h00min 12h30min 

SUB-18 - seletiva (Nascidos em  2004,2003, e 2002) 12h00min às 12h30min 13h30min 

SUB-21 - seletiva (Nascidos em 2001, 2000 e 1999 ) 12h30min às 13h00min 14h30min 

SÊNIOR + 20 - seletiva (Nascidos em 2004 e abaixo) 13h00min às 13h30min 15h30min 

SÊNIOR INCIANTES ATÉ  FAIXA 
LARANJA (15 ANOS ACIMA) 

(Nascidos em 2004 e abaixo) 13h30min às 14h00min 16h30min 

 
Observação:  O horário de início das lutas é apenas uma estimativa, podendo se iniciar logo após o 

término de uma categoria da sequência, ou depois, caso haja atraso por algum motivo, PORTANTO, 
sugerimos que o atleta compareça com antecedência de ao menos uma hora antes de cada evento. 
 
 OBSERVAÇÕES QUANTO A PESAGEM: 

 
1. Na pesagem, será exigida do atleta a nova carteirinha em PVC da Federação, com foto - validade 

2019, ou documento de identidade oficial.  No horário estabelecido para a pesagem, o atleta 
poderá subir apenas uma vez na balança. 

  
2. As pesagens oficiais de todas as classes acontecerão: No dia anterior do evento das 13:00 às 

20:00 e no dia da competição e nos horário previsto, acima nesta programação. EXCETO o 
FESTIVAL que não haverá pesagem. 
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3. Os atletas da classe INFANTIL terão uma tolerância máxima de 300 gramas que se inscreverem 
no Campeonato Goiano e não Festival. Nas demais classes não haverá tolerância.  
 

4. Para as demais classes somente os atletas menores de idade terão tolerância de 100 gramas, 
tendo em vista os atletas MENORES DE 18 ANOS são proibidos de pesarem nus.  

 
SISTEMA DE COMPETIÇÃO INDIVIDUAL 

  
A) CLASSE:  FESTIVAL 
Festival: aquecimento, quedas e SHIAI com peso aproximado. 
 
Todos os professores que possuem alunos inscritos deverão participar de JUDOGUI 
branco, obrigatoriamente. 

. 
B) Demais categorias: 

  

I – Atleta Sozinho no peso. 
 Será Campeão, podendo fazer uma luta amistosa facultativamente, desde que o técnico 
providencie o parceiro/adversário e tenha autorização do outro técnico, e com aval da coordenação 
técnica do evento, que solicitará uma área e equipe de arbitragem para a realização da apresentação. 
 

II – Dois (02) atletas no peso.  
- Melhor de três lutas. 

 

III – De Três (03) até Cinco (05) atletas no peso. 
- Rodízios entre todos. 

 

IV - Mais de Cinco (+05) atletas:- Eliminatória Simples com repescagem entre os perdedores 
das quartas de finais. 
 
TEMPO DE LUTA: 
 

 CLASSE Tempo Gold Score 

FESTIVAL 

01 Minuto NÃO HAVERÁ. 
A luta deve durar 01 minuto a não ser que haja perigo 

a integridade física de algum atleta. 
Caso haja empate, anuncia HIKE-WAKE 

INFANTIL  02 Minutos 

No máximo 01 minuto. 
Até a 1ª pontuação técnica ou hansoku-make. 

Em caso de empate na pontuação dar-se-á a vitória 
para quem tiver menos punições. 

Caso haja empate em punições anuncia-se HANTEI. 
SUB-13 02 Minutos 

Tempo ilimitado até a 1º pontuação técnica ou 
hansoku-make. 

SUB-15 e MÁSTER 03 Minutos 
SUB-18, SUB-21, SÊNIOR 04 Minutos 
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PREMIAÇÃO: 
 

1 - Na Classe FESTIVAL todos os atletas receberão medalhas iguais, sem classificação.  
  

2 – A partir da classe INFANTIL, apenas os atletas classificados em 1º, 2º e dois 3º lugares serão 
premiados com medalhas de Ouro, Prata e Bronze. Não haverá premiação de participação 
para os atletas da competição infantil.         

   
CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO GERAL POR CLUBES: 
 

• Somente serão classificados na contagem geral de pontos os clubes que participarem do evento 
com atuação de no mínimo um árbitro, oficial de mesa, oficial de pesagem, oficial de súmula, ou oficial 
de premiação. 

•  Haverá troféus de 1º ao 3º lugares para todas as divisões, independentes 
 
I – Goiano Principal, Máster e Sênior Iniciantes até Faixa Laranja:  
 
1º CRITÉRIO: Classificação Olímpica (maior número medalhas de ouro, em caso de empate, 

prata e bronze, e sucessivamente, caso mantenha empate até a 7ª colocação, maior número de inscritos) 
 
          II – Festival:  

 
1º CRITÉRIO: maior número de atletas PARTICIPANTES.  
2º CRITÉRIO: em caso de empate, haverá sorteio simples. 

 
 
ARBITRAGEM: 
 

• O departamento de arbitragem da FEGOJU convoca todos os árbitros e mesários de seu quadro, 
com indicação mínima de pelo menos um árbitro de cada clube, sob pena de não pontuarem 
na classificação geral, e não haver descontos promocionais nas inscrições de atletas.  

 
• Também, ficam convocados todos os candidatos a faixas pretas 2019 para o próximo exame e 

os faixas roxas e marrons para atuação como mesários, sob pena de não receberem a 
homologação de suas promoções de faixa na FEGOJU. Haverá controle de participação com 
registro e anotação em livro próprio (árbitros e oficiais) e através do Zempo.  
 

• ATENÇÃO: Todos as pessoas que atuarem no evento serão cadastrados no zempo para efeito de 
pontuação quando das promoções de faixas, conforme determina o novo regulamento de 
Promoções de Faixas da CBJ 2019. 
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JUDOGUI (uniformes de judô): 
 
• Em todas as categorias a cor do KIMONO será facultativa podendo usar Azul ou Branco, porém 

pedimos a todos os atletas que possuem as duas cores de JUDOGUI que os levem e utilizem para 
facilitar o trabalho da arbitragem. 

 
 REGRAS ESPECÍFICAS PARA A COMPETIÇÃO FESTIVAL E INFANTIL  

 
1- As lutas da classe PRÉ-MIRIM E MIRIM serão de forma lúdica e iniciarão com a pegada feita 

pelos dois atletas. Com o tempo máximo de 01 minuto de duração. 
 

2- Durante as lutas da classe PRÉ-MIRIM E MIRIM os árbitros devem assegurar que transcorra 
todo o tempo de minuto (01 min.). Não há necessidade de finalizar a luta pelo IPPON, com 
exceção em casos que estejam acontecendo continuamente.  
 

3- O árbitro deverá anunciar e gesticular as pontuações válidas, bem como, o KATCHI ao vencedor. 
 

4- É proibido toda técnica de SHIME-WAZA, KANSETSU-WAZA, e SANKAKO-GATAME 
como imobilização ou saída de OSSAE-KOMI-WAZA. 
 

5- Será PROIBIDA toda técnica de SUTEMI-WAZA e MAKI-KOMI, bem como: SEOI-NAGE, 
aplicado com um ou dois joelhos diretamente no chão.  
 

6- TAMBÉM há a necessidade de coibir técnicas que causam forte impacto, principalmente os 
CONTRA-ATAQUES feito pelas costas do oponente como por exemplo o TANI-OTOSHI e o 
YOKO-GAKE. 
 

7- Atenção especial as TÉCNICAS PERIGOSAS que podem ser caracterizadas como MAKIKOMI, 
quando é feita com projeção direta em cima do oponente. Como por exemplo: KOSHI-GURUMA 
e HARAI-GOSHI. 
 

8- Em todas as situações PROIBIDAS mencionadas acima, quando o atleta cometer a 1ª falta será 
advertido com SHIDO e, após cometer a 2ª falta será penalizado com HANSOKU-MAKE. 
 

9- Em nenhuma das classes FESTIVAL e INFANTIL, durante as lutas NÃO haverá orientação 
técnica por parte dos professores na cadeira de técnico, apenas no Festival o professor com 
judogui branco fará orientações dentro do SHIAI-JO. 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
1- O OBJETIVO destes critérios é para evitar lesões físicas e emocionais nos pequenos atletas. 

Promovendo a continuidade deste judoca por longo período dentro da modalidade. E que o 
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aluno saiba que para obter uma perfeita técnica de Judô precisa antes conhecer os 
fundamentos básicos, que na sua essência exige: KUMI-KATA, SHINTAI, TAE-SABAKI, 
KUZUSHI, TSUKURI, KAKE e o KIME (Finalizar corretamente protegendo seu oponente 
da queda, ou seja, segurar o braço). 
 

2- O árbitro deverá conduzir e acompanhar de perto o desenvolvimento das lutas das categorias 
de crianças, tendo o bom censo, de parar a luta quando pressentir que algo de perigo possa 
acontecer aos pequenos, como por exemplo, cair fora do DOJO, ou perceber que a técnica 
que está sendo executada irá prejudicar fisicamente um ou ambos competidores.  
 

3- No momento da aplicação de qualquer penalidade o árbitro deverá fazer uma pequena 
explanação oral ao(s) atleta(s), com o compromisso pedagógico de orientação para a 
aprendizagem. 

 
ATENDIMENTO MÉDICO: 

 
• A FEGOJU não será responsável pelos acidentes que possam ocorrer com atletas durante as 

competições, prestando apenas os primeiros socorros no local da competição, por profissional na 
área de saúde (enfermeiros, fisioterapeutas ou médicos).  

 
• Cada entidade participante deverá ter seu próprio médico, conforme regulamento técnico 2019 

aprovado em assembleia. 
  

ATENÇÃO:  
 
Os Atestados médicos e autorizações dos pais para participação dos atletas nos 
eventos da FEGOJU, durante o ano de 2019 serão obrigatórios, sendo de 
responsabilidade dos técnicos e dos clubes participantes as suas apresentações. 
 
A apresentação dos Termos e Atestados devem ser entregues antes do início do evento na 
Secretaria da FEGOJU, instalada no local do evento no próprio dia 13 de abril. 
 

•  CASOS OMISSOS 
 

 
• Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora e 

naquilo que prevê no Regulamento técnico e de arbitragem da FEGOJU 2019, publicado no 
site www.judogoias.com.br  
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