
  

 

 

CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS 
 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

Federação Paulista de Judô (F.P.JUDÔ). 
Rua Airosa Galvão, 45 Água Branca. São Paulo – SP 
 

DATA E LOCAL DO EVENTO: 

DATA:  31 de agosto de 2019. 
LOCAL:  GINÁSIO POLI ESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO 
Avenida Dona Anila 1001 ITAPECERICA DA SERRA (Rua da Delegacia) 
 
CONTATOS: 

Federação Paulista de Judô (F.P.JUDÔ). 

E-mail: fpj@fpj.com.br 
 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

Os atletas participarão das competições em Classes de faixa etária 

e Categorias de peso corporal, conforme tabela divulgada anualmente no 

site www.fpj.com.br.  

Somente poderão participar os atletas a partir da Classe Sub18. 

Os atletas portadores da graduação até Faixa Verde poderão 

pertencer a Divisão Aspirante. 

Os atletas serão divididos de acordo com sua graduação, a saber: 

a)Graduação dangai faixa branca até faixa amarela; 

 b)Graduação dangai faixa laranja e verde; 

c)Graduação dangai faixa roxa. 

d)Graduação dangai faixa marrom feminino. 

e)Graduação dangai faixa marrom masculino. 

f)Graduação yudan faixas pretas todos os dan. 



 

 

 

PESAGEM: 

DATA FAIXAS INÍCIO TÉRMINO 
31/08/2019 Marrom e  Roxa 7h 8h. 

31/08/2019 
Até Verde e 

Yudan 
8h 9h. 

Ambas no local da competição. 
 

PROGRAMAÇÃO: 

DATA EVENTO HORÁRIO 
31/08/2019 Reunião Árbitros e Of. 

Técnicos 
7h45min. 

31/08/2019 Abertura Oficial  8h30min. 

31/08/2019 Início dos combates  9h 

TAXA: 

Faixas Marrom – R$ 110,00 – demais faixas R$ 55,00. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 O Regulamento do evento está disponível em www.fpj.com.br. 

 É obrigatória a apresentação da carteirinha expedida pela Federação 

Estadual para o ano de 2019. Não serão aceitos recibos. 

 Todas as graduações a partir da faixa Roxa são obrigatórios os judogis 

branco e azul. 

 Para as graduações abaixo da Faixa verde é obrigatório o judogi branco 

e facultado o judogi azul em substituição a faixa diacrítica. 

Categorias do Campeonato Paulista por faixas 



 

 

 Aos atletas da Graduação Marrom masculino, e as atletas da 

Graduação Marrom feminino que forem campeões em suas respectivas 

categorias, no Campeonato Paulista Por Faixas, serão outorgadas a Shodan, 

desde que os mesmos tenham os módulos exigidos para Shodan, e a 

respectiva carência de faixa marrom. Validade por 12 meses. 

 Será permitida a presença do Técnico responsável devidamente 

credenciado e com a anuidade 2019 da F.P.Judô quite. 

 §1º É obrigatório o porte do crachá emitido pela F.P.Judô. 

 §2º Caso o Técnico perca ou esqueça o crachá poderá atuar no dia 

mediante o recolhimento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 

 Para o Cerimonial de abertura é obrigatório o uso do judogi branco. 
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Alessandro Panitz Puglia 
Presidente 


