
 
 

 

Seletiva para o Campeonato 
Brasileiro Região V 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

Federação Paulista de Judô 
Rua: Airosa Galvão, 45, Agua Branca – São Paulo - SP 
 

DATA E LOCAL DO EVENTO: 

DATA: 26 março de 2022. 
LOCAL: Ginásio Poliesportivo Municipal – Adib Moises Dib. 

Avenida Kennedy, 1155 – Bairro Anchieta – São Bernardo do Campo – SP. 
 

CONTATOS: 

Federação Paulista de Judô 
E-mail: fpj@fpj.com.br 
 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

 Poderão participar atletas em plenas condições físicas, devidamente 

registrados na divisão especial sub 18 a sênior da Federação Paulista 

de Judô; 

 Aberto para todos os atletas que disputaram a Copa São Paulo 2022 e 

que não se classificaram para o Campeonato Brasileiro Região V; 

 Os Atletas poderão participar na classe que disputaram a Copa São 

Paulo 2022; 
 Participarão atletas masculinos e femininos das classes abaixo: 

Seletiva Campeonato Brasileiro Região V 

C
la

s
se

s SUB 18 
SUB 21 
Sênior 

 As inscrições deverão ser feitas via link abaixo, até o dia 23 de março 
de 2022; 



 
 

 

https://forms.gle/w5yHRaNQum9k4GWDA 

 

 Os professores responsáveis deverão fazer as inscrições 
de todos os atletas de uma única vez, via ficha de 
inscrição (anexo I), anexando no link da inscrição; 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

25 de março de 2022 – sexta feira 

17h30min às 
18h30min 

Credenciamento (todas as classes) 
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18h30min às 
19h30min 

Pesagem 

26 de março de 2022 – sábado 

07h às 08h Credenciamento 
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 07h30min às 
08h30min 

Pesagem 

08h Reunião de Árbitros e Oficiais Técnicos 

08h30min Abertura do Evento 

09h Início das competições sub 18 

11h Início das competições sub 21 

13h Início das competições sênior  

 

TAXA: 

 Pagamento até o dia 23 de março R$ 70,00; 
 Pagamentos entre 24 de março e 25 de março R$ 140,00; 
 O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito via depósito bancário 

identificado ou PIX até o dia 23 de março de 2022 em conta especificada 
abaixo, após essa data será cobrada a taxa de inscrição fora do prazo, o 
comprovante e o nome do atleta devem ser enviados no link da 
inscrição. 



 
 

 

Federação Paulista de Judô 
Banco Bradesco 
Agência: 1195 

Conta corrente: 0805-2 
CNPJ: 62.348.875/0001-36 

Chave PIX 
 

Federação Paulista de Judô 
CNPJ: 62.348.875/0001-36 

 Não serão permitidos inscrições e pagamentos no dia no 
evento; 

 Os pagamentos deverão ser realizados de maneira 
integral, ou seja, os depósitos devem ser efetuados com o 
valor total das inscrições; 

 Os professores deverão apresentar o comprovante 
recebido no e mail no credenciamento; 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 As vagas serão disponibilizadas de acordo com o resultado da Copa 
São Paulo 2022; 

 A partir do dia 21 de março divulgaremos a quantidade de vagas por 
classe e categoria; 

 Os atletas que não participaram da Copa São Paulo devido a 
convocações da CBJ poderão participar da seletiva; 

o Os responsáveis deverão fazer a solicitação da disputa da 
seletiva pelo e mail fpj@fpj.com.br; 

 Sistema de disputa:  
o Quando o número de atletas na categoria for menor ou igual a 4 

(quatro): Será adotado o Sistema de Rodízio (todos contra todos) 
considerando os critérios abaixo:  

 1º - Número de vitórias;  
 2º - Maior somatória de pontos;  
 3º - Confronto direto.  

o Em caso de empate em todos os critérios, iniciasse um novo 
rodízio com os atletas empatados.  

o Em caso de dois atletas na classe e categoria será definido o 
campeão em um único combate.  

o Quando o número de atletas na Categoria for maior ou igual a 5 
(cinco): Serão “repescados” os perdedores dos “semifinalistas” 
que chegaram nas “quartas de final”, “cruzando” com os 
perdedores dos “finalistas”. 

 Tempo de luta: 4 minutos; 
 Os atletas pesarão em roupas íntimas, os atletas com idade inferior a 18 

anos são proibidos de pesar nus e assim, terão tolerância de 100g; 
 Todos os atletas deverão estar cadastrados na plataforma zempo da 

CBJ 
 É obrigatório a apresentação da carteirinha da F.P.JUDÔ 2022; 



 
 

 

 Será permitida a atuação do técnico mediante a apresentação do crachá 
2022; 

 É obrigatório o uso do judogi branco e azul; 
 Para o Cerimonial de abertura é obrigatório o uso do judogi branco; 
 Devido ao cenário pandêmico serão adotadas as seguintes medidas: 

o - Para as Classes Sub 18 e acima: - Deverão apresentar 
Comprovante Vacinal contra Covid completo com duas doses ou 
teste de Covid PCR em até 72 horas ou teste antígeno para Covid 
com 72 horas antes do credenciamento; - Uso de máscara 
obrigatório durante todo o evento, exceto durante os combates; - 
Higienizar as mãos com álcool gel antes do início de cada 
combate; - Manter o distanciamento mínimo, quando aplicável;  

o TÉCNICOS: - Deverão apresentar Comprovante Vacinal contra 
Covid completo com duas doses ou teste de Covid PCR em até 
72 horas ou teste antígeno para Covid com 24 horas antes do 
credenciamento; - Uso de máscara obrigatório durante todo o 
evento; - Manter o distanciamento mínimo, quando aplicável.  

o PÚBLICO: - Apresentar o Comprovante Vacinal completo de 
acordo com a faixa etária disponível ou teste de Covid PCR em 
até 72 horas ou teste antígeno para Covid com 24 horas; - Uso de 
máscara obrigatório durante todo o evento; - Manter o 
distanciamento mínimo; - Proibido se apoiar nos alambrados;  

 O credenciamento deverá ser realizado pelo professor responsável de 
cada entidade, ou indicar um responsável para realizar o mesmo, no 
credenciamento o responsável deve entregar: 

o Ficha de Inscrição Completa; 
o Comprovante Vacinal dos atletas e técnicos contra Covid ou teste 

de Covid PCR em até 72 horas ou teste antígeno para Covid com 
24 horas antes do credenciamento; 

o Comprovante de pagamento das taxas. 

 
São Paulo, 16 de março de 2022 

Alessandro Panitz Puglia 
Presidente da Federação Paulista de Judô 


