
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

Federação Paulista de Judô 

 

 

DATA E LOCAL DO EVENTO: 

DATA: 23 de outubro de 2021. 

 
LOCAIS: Arena Olímpica São Bernardo – Centro de Excelência Esportiva. 

Rua Tiradentes, 1845 – Santa Terezinha – São Bernardo do Campo – SP. 
 

OBS. Para uma melhor organização de logística das entidades vamos realizar 
o evento em um dia. 

 

CONTATOS: 

Federação Paulista de Judô 

E-mail: seletivameetinginterestadual@gmail.com e ou fpj@fpj.com.br 

 

 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

 

Os atletas deverão entregar os seguintes documentos originais no 

credenciamento, conforme o Regulamento: 

 Resultado do teste, antígeno ou PCR covid, preferencialmente 
realizado em laboratórios e com no máximo 48 horas antes da 
chegada ao evento (ex. para evento no sábado o teste deve ser 
realizado na quinta-feira); 

 Termo de Compromisso e Responsabilidade; 

 Declaração de participação e atestado médico; 

 Carteirinha da Federação 2021. 

 

Parágrafo único: Os atletas e técnicos que já estiverem com a vacinação 
contra a Covid-19 completa (duas doses ou dose única) a no mínino 15 dias 
atecedentes ao evento, estarão dispensados do teste Covid-19, sendo 
obrigatória a apresentação de uma cópia da Carteira de Vacinação. 
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PROGRAMAÇÃO: 

 

23 de outubro de 2021 – sábado 

07h às 08h30min Credenciamento e Pesagem Sub 11 e Sub 13 Local do Evento 

08h Reunião de Árbitros e Oficiais Técnicos Local do Evento 

08h30min Abertura do Evento Local do Evento 

09h Início das competições Sub 11 e Sub 13 Local do Evento 

09h às 10h Credenciamento e Pesagem Sub 15 Local do Evento 

11h Início das competições Sub 15 Local do Evento 

11h às 12h30min Credenciamento e Pesagem Sub 18 Local do Evento 

13h Início das competições Sub 18 Local do Evento 

 

 

TAXA: 

Conforme tabela de custas 2021. Disponível em www.fpj.com.br. 

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito via depósito bancário 

identificado até o dia 21 de outubro de 2021 na conta especificada abaixo, o 

comprovante e o nome do atleta devem ser enviados no e mail, 

iara@fpj.com.br. 

Federação Paulista de Judô 

Banco Bradesco  

Agencia: 1195 – 9 

Conta corrente – 95470 – 5 

CNPJ - 62.348.875 0001-36 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Os custos para o Meeting Interestadual Interclubes 2021 ficará a cargo dos 

atletas e técnico. 

 

Obedecer aos protocolos de enfrentamento do Covid19 conforme o 

regulamento, destacando:  

1. Uso obrigatório de máscara; 

2. Manter o distanciamento de 2m no local da competição; 

3. Não andar sem o Wagi e chinelo no interior do local da competição; 

4. É proibido o compartilhamento de objetos pessoais. Cada atleta deve 

trazer sua garrafa de água; 

5. Recomendamos uso breve dos banheiros; 

6. Aferir temperatura na entrada do local do evento; 

7. Será disponibilizado Álcool líquido e/ou em gel na entrada, nas mesas 

de árbitros/mesários, na área de aquecimento, na entrada na área de 

lutas e no local da pesagem; 

8. Uso do tapete higiênico ao entrar nas áreas; 

9. Será realizada a higienização das áreas de combate; 

10. Não será permitida e entrada do indivíduo que apresentar temperatura 

superior a 37,8°C, devendo procurar o serviço de saúde mais próximo; 

11. Todo atleta, ou componentes da equipe que não cumprir as 

determinações acima será excluído, sumariamente do evento; 

12. Não será permitida a presença do público. 

Não haverá premiação 

 
São Paulo, 18 de outubro de 2021. 

 
Alessandro Panitz Puglia 

Presidente da Federação Paulista de Judô 


