
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO: 

Federação Alagoana de Judô - FAJU 

Endereço: Av. Gov. Lamenha Filho, 3 - Feitosa, Maceió – AL 

Contato: Eventosfaju@hotmail.com 

  www.faju.com.br  

 

APOIO: 

Confederação Brasileira de Judô – CBJ. 

Associação Brasileira de Judô Inclusivo. 

 

LOCAL E DATA DO EVENTO: 

Ginásio do Colégio Santa Úrsula 
-341, R. Comerc. José Pontes de Magalhães, 197 - Jatiúca, AL 

19 e 20 de agosto de 2022. 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

Sejam bem-vindos irmãos nordestinos! É com imenso prazer que a Federação 
Alagoana de Judô promove a quarta edição desta competição a nível nacional, 
objetivando aproximar nossas Federações e fomentar ações para o desenvolvimento de 
nossos atletas e técnicos. 

Com o apoio e ações da CBJ em prol do judô brasileiro, nos sentimos motivados 
a realizar este evento, pois estamos em um período de crescimento a nível regional e 
faz parte de nosso planejamento a busca por intercâmbios com outros estados, 
proporcionando um crescimento mútuo e duradouro no cenário nordestino e brasileiro. 

Desejamos que esta Competição se firme nos anos futuros e que possamos nos 
relacionar de maneira mais rotineira, sempre objetivando o fortalecimento do judô 
nacional e um muito obrigado a todos os envolvidos com o 4º OPEN NORDESTE DE JUDÔ. 

 
 

 
 

ANTONIO LUIZ MILHAZES FILHO 

PRESIDENTE  

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE JUDÔ 

 

 

mailto:Eventosfaju@hotmail.com
http://www.faju.com.br/
http://www.zempo.com.br/?secao=atletas_editar&detalhes=1&id=1534


 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA  DO 4º OPEN NORDESTE DE JUDÔ 
 

 
Os horários desta programação poderão sofrer ajustes de acordo com as 
necessidades da organização. 

 

DIA AÇÃO HORÁRIO LOCAL 
 

Sexta-feira 
12 de agosto 

de 2022 
  

Término das Inscrições do na plataforma 
ZEMPO  

Até 18h00 
Via internet 

ZEMPO 

Pagamento das inscrições  e envio do 
comprovante de depósito na conta da FAJU 

Até 18h00 
https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQL
ScIpPAfiWTbFzycq4_d
A54N2WhCfsi52xrNET
8oMO8x_VQDZQ/view

form  

 
Terça-feira 

16 de agosto 
De 2022 

 

Pagamento da inscrição tardia e envio do 
comprovante de depósito na conta da FAJU 

Até 18h00 

Correções das inscrições (Alteração de atleta 
em categorias de peso) 

19h00 às 21h00 On-line (ZOOM) 

Quarta-feira 
17 de agosto 

De 2022 

Reunião técnica  
21h30 On-line (ZOOM) 

Sorteio de chaves 

 
 
 

Sexta-feira  
19 de agosto 

de 2022  
  

 
 
 

Pesagem extra oficial 
Para todas as categorias 

14h00 

Ginásio do Colégio 
Santa Ursula  

 
  

Credenciamento e entrega das 
documentações  

13h00 às 21h00 

Pesagem Oficial Sênior e veteranos 14h30 às 15h30 

Pesagem oficial sub13, sub 15, sub 18 e sub 21 16h00 às 20h00 

Entrega das credenciais/Técnicos 14h00 às 18h00 

Judô Inclusivo  14h00 às 16h00 

Capacitação  16h30 às 17h30 

Início dos combates  Sênior e  Veteranos 18h00 

 
 

Sábado 
20 de agosto 

de 2022 
 

Entrega das credenciais/Técnicos 08h00 

Pesagem Oficial sub 13 e Sub 15 08h00 às 08h30 

Pesagem Oficial sub 18, sub 21  08h30 às 09h00 

Abertura 09h00 

Previsão para início combates Sub 13 A seguir 

Previsão para início combates Sub 18 A seguir 

Previsão para início combates Sub 15 A seguir 

Previsão para início combates Sub 21 A seguir 

Premiação geral por equipe  A seguir 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform


 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES GERAIS  

 
1. O presente Regulamento visa disciplinar a participação das Federações, clubes, 
técnicos e atletas no 4º OPEN NORDESTE DE SELEÇÕES DE JUDÔ. 
 
2. O cenário da Pandemia de Covid-19 Segue exigindo cuidados. O evento acontecerá 
de acordo com os decreto estadual de combate a COVID-19 vigente. 
 
3. Todos os técnicos e atletas deverão estar devidamente cadastrados no sistema 
ZEMPO da CBJ e em situação regular. 
 
4. Poderão participar do 4º OPEN NORDESTE DE SELEÇÕES DE JUDÔ atletas filiados à 
Federação Alagoana de Judô e Federações coirmãs estaduais de todo os estados do 
Brasil. 
 

INSCRIÇÕES 
 

TÉCNICOS 
5. Os Técnicos que atuarão no evento deverão estar cadastrados e regulares (aptos) na 
plataforma ZEMPO. Cabendo a cada Federação inscrever os mesmos no evento pela 
plataforma Zempo.  
 
6. Até o dia 12 de agosto de 2022 (sexta-feira), às 18hs, os clubes deverão homologar 
os técnicos na plataforma ZEMPO, data em que as inscrições serão encerradas e a 
plataforma fechada para este evento.  cada equipe poderá escrever até três técnicos. 
 
7. Os técnicos deverão entregar os seguinte termos e documentos originais no 
credenciamento da competição (19/08/2022): 

 

• Certificado nacional de vacinação COVID-19 atualizado (pelo menos duas doses). 

• Declaração de participação do técnico (anexo 3) 
 
ATLETAS 
8. inscrições promocionais Até o dia 12 de julho de 2022 (sexta-feira), às 18hs, os clubes 
deverão homologar os atletas na plataforma ZEMPO. O valor da taxa de inscrição 
promocional para os atletas em situação regular com a CBJ 2022 é de R$ 70,00 (setenta 
reais) por atleta inscrito em uma categoria de idade. Em caso de categoria extra, será 
acrescido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por categoria. 
 
9. Até o dia 12 de agosto de 2022 (sexta-feira), às 18hs, os clubes deverão homologar 
todos os atletas na plataforma ZEMPO, data em que as inscrições serão encerradas e a 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

plataforma fechada para este evento. O valor da taxa de inscrição para os atletas em 
situação regular com a CBJ 2022 é de R$ 80,00 (oitenta reais) por atleta inscrito em uma 
categoria de idade. Em caso de categoria extra, será acrescido o valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais) por categoria. 
 
10.  As taxas deverão ser pagas através de depósito bancário na conta da FAJU e enviado 
o comprovante digitalizado para o link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrN
ET8oMO8x_VQDZQ/viewform   até o dia 12 de agosto de 2022  (sexta-feira) às 18hs. 
 
(CERTIFICAR-SE DA EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO, ANTES DE EFETUAR O 
PAGAMENTO, POIS DEPOIS DE EFETUADO NÃO HAVERÁ A DEVOLUÇÃO DA TAXA). 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Agência: 2404  
Operação: 003  
Conta: 2001-6 
Federação Alagoana de judô 
PIX: presidente@faju.com.br 
 
11.  Será permitida apenas uma dobra por atleta. Os atletas da categoria Sub 18 poderão 
participar da Categoria Sub 21, ou na categoria Sênior, como os da Categoria Sub 21 
poderão participar da Categoria Sênior, desde que inscritos em tempo estabelecido pelo 
Regulamento da Competição. 
 
12. Finalizado o prazo de inscrições a FAJU abrirá o processo de inscrição tardia no 
sistema ZEMPO até o dia 16 de junho de 2022 (data para confirmação e correção das 
inscrições). 
 
13.  O valor da taxa de inscrição tardia é R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por atleta 
inscrito em uma categoria de idade e deverá ser pago através de depósito bancário na 
conta da FAJU e enviado o comprovante digitalizado para o link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrN
ET8oMO8x_VQDZQ/viewform  
 
14.  Os responsáveis técnicos deverão entregar os seguinte termos e documentos 
originais dos atletas no credenciamento da competição (19/08/2022): 
 

• Certificado nacional de vacinação COVID-19 atualizado (pelo menos duas doses). 

• Termo de compromisso e responsabilidade (anexo 1) 

• Declaração de participação e atestado médico (anexo 2). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
mailto:presidente@faju.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIpPAfiWTbFzycq4_dA54N2WhCfsi52xrNET8oMO8x_VQDZQ/viewform


 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

15. Ao inscrever-se no evento automaticamente o participante concorda em ceder os 
direitos de transmissão e divulgação de suas imagens. 
 
 

REUNIÃO TÉCNICA ON-LINE E CORREÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

16. As confirmações e correções das inscrições serão realizadas on-line pela plataforma 
do Zoom com a equipe de TI FAJU, no dia 16 de agosto de 2022 (terça-feira), das 19h00 
às 21h00. 
 
17. A reunião técnica e sorteio das chaves, será realizada pela plataforma do ZOOM (on-
line), no dia 17 de agosto de 2022 (quarta-feira), às 21h30. 
 
18. Será obrigatória a presença do representante oficial do Clube na reunião técnica. 
 
19. Na reunião técnica On-line (plataforma do Zoom) serão abordados os seguintes 

itens: 

• identificação de toda equipe Técnicos e Atletas (documentação exigida); 

• Confirmação das inscrições; 

• Pagamento das inscrições; 

• Orientações e recomendações acerca do evento; 

• Sorteio das chaves. 
 

CREDENCIAMENTO DE TÉCNICOS E ATLETAS 
 

20. O Credenciamento será realizado no dia 19 de agosto de 2022, no local e horário 
estabelecido na programação do evento. 
 
21. No Credenciamento, deverá ser entregue as seguintes documentações: 
 
TÉCNICO 

• Certificado nacional de vacinação COVID-19 atualizado (pelo menos duas doses). 

• Declaração de participação e atestado médico (anexo 2). 
 
ATLETA 

• Certificado nacional de vacinação COVID-19 atualizado (pelo menos duas doses). 

• Termo de compromisso e responsabilidade (anexo 1) 

• Declaração de participação e atestado médico (anexo 2). 
 

 
 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

DOS TÉCNICOS 
22. Será obrigatório o uso de Crachás ou pulseiras emitidas pela FAJU.  
 
23. Os técnicos deverão estar vestidos adequadamente quando ocuparem a cadeira 
destinada aos mesmos. 
 
24. O técnico não poderá atuar com o seguinte vestuário: short, bermuda, calça de 
judogui, camiseta, chinelo, sandália e boné. 
 
25. Não será permitida a presença de pessoas que não sejam técnicos que portarem 

pulseiras de identificação relativas ao evento. 

26. Não será permitida a permanência de fotógrafos ou pessoas que não sejam 
autorizadas pela FAJU dentro da área de competição. 

 
REGULAMENTO TÉCNICO DO EVENTO 

 
27.  serão realizadas as seguintes classes (Masculino e Feminino):  

 

• Sub-13 anos (11/12 anos);  

• Sub-15 anos (13/14 anos);  

• Sub-18 anos (15/16/17 anos);  

• Sub-21 anos (18/19/20 anos);  

• Sênior (+15 anos); 

• Veteranos. 
 

MASCULINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS / 
CLASSES 

SUB 13 
11/12 anos 

SUB 15 
13/14 anos 

SUB 18 
15/16/17 

anos 

SUB 21 E 
SÊNIOR 

SUPER LIGEIRO ATÉ 28 ATÉ 40 ATÉ 50 -- 

LIGEIRO +28/31 +40/45 +51/55 AT60 

MEIO LEVE +31/34 +45/50 +55/60 +60/66 

LEVE +34/38 +50/55 +60/66 +66/73 

MEIO MÉDIO +38/42 +55/60 +66/73 +73/81 

MÉDIO +42/47 +60/66 +73/81 +81/90 

MEIO PESADO +47/52 +66/73 +81/90 +90/100 

PESADO +52/60 +73/81 +90 +100 

S. PESADO +60 +81 -- -- 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

FEMININO 

CATEGORIAS / 
CLASSES 

SUB 13 
11/12 anos 

SUB 15 
13/14 anos 

SUB 18 
15/16/17 

anos 

SUB 21 E 
SÊNIOR 

SUPER LIGEIRO ATÉ 28 ATÉ 36 ATÉ 40 -- 

LIGEIRO +28/31 +36/40 +40/44 ATÉ 48 

MEIO LEVE +31/34 +40/44 +44/48 +48/52 

LEVE +34/38 +44/48 +48/52 +52/57 

MEIO MÉDIO +38/42 +48/52 +52/57 +57/63 

MÉDIO +42/47 +52/57 +57/63 +63/70 

MEIO PESADO +47/52 +58/63 +63/70 +70/78 

PESADO +52/60 +63/70 +70 +78 

S. PESADO +60 +70 -- -- 

 
 VETERANOS 
 

GRUPO DE IDADE IDADE 
(ano civil) MASCULINO FEMININO 

M1 F1 30 a 34 

M2 F2 35 a 39 

M3 F3 40 a 44 

M4 F4 45 a 49 

M5 F5 50 a 54 

M6 F6 55 a 59 

M7 F7 60 a 64 

M8 F8 65 a 69 

M9 F9 70 a 74 

M10 F10 75 a 79 

M11 F11 +80 

 
CATEGORIAS / 

CLASSES 
MASCULINO FEMININO 

LIGEIRO -60 kg -48 kg 

MEIO LEVE -66 kg -52 kg 

LEVE -73 kg -57 kg 

MEIO MÉDIO -81 kg -63 kg 

MÉDIO -90 kg -70 kg 

MEIO PESADO -100 kg -78 kg 

PESADO +100 kg +78 kg 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

DA PESAGEM 
 
28. A pesagem para os atletas será realizada de acordo com horário estabelecido na 
programação. 
 
29. Todos os atletas inscritos deverão estar presentes no horário e local marcado para 

o início da pesagem. 

30. O atleta deverá apresentar o documento de identidade original no ato da pesagem 
oficial ou Carteira de sua Federação. 
 
31.  O Atleta terá direito apenas a uma pesagem oficial, exceto os da classe veteranos, 
que poderão pesar quantas vezes for necessário até o prazo de tempo limite para a 
classe. 
 
32. Será eliminado da competição o (a) atleta que não comparecer à pesagem e/ou não 
atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso.  
 
33. Os atletas da classe veteranos que ultrapassarem o limite máximo de peso da 
categoria em que foi inscrito será remanejado para a categoria a qual teve o seu peso 
aferido. 
 
34. No recinto da pesagem somente poderão entrar as seguintes pessoas:  

• Coordenador Técnico / Coordenador de Eventos da Federação Alagoana de Judô; 

• Os membros da comissão de pesagem, designados pela FAJU; 

• Atleta chamado para a pesagem. 
 

35. haverá tolerância de 100g do limite máximo de cada categoria para os atletas de 
menores de 18 anos, uma vez que é proibido o atleta pesar nu. 
 
36. Na situação em que o atleta estiver em conformidade com sua categoria de peso, 
não precisa assinar a lista de pesagem. 
 

DO SISTEMA DE APURAÇÃO DA COMPETIÇÃO INDIVIDUAL 
 

37. Um único “sorteio” será realizado na reunião técnica on-line por meio do “sistema 
ZEMPO” e após a emissão das súmulas, nenhuma alteração posterior será efetuada, 
exceto a classe veteranos, na qual poderá ser realizado um novo sorteio após a pesagem 
para adequação das categorias. 
 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

38.  Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a seis, o 

sistema de apuração será o “Rodizio” (todos contra todos). Caso a categoria possua 

atletas de mesmo clube esses deverão fazer o primeiro confronto. 

 

39. Na ocasião em que apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria, deverá haver 

confronto entre eles  no sistema de melhor de duas vitórias. 

 

40. Nos casos de “Rodizio” as regras contidas no RNC – 2022/CBJ serão  utilizadas para 

definir os vencedores. Caso o atletas desista do combate de forma voluntária ou 

involuntária, será considerado eliminado  da competição  e terá todos os seus resultados 

anteriores anulados.  

 

41. Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual ou superior 

a seis, a apuração será feira por sistema de eliminatória, com repescagem entre os 

perdedores das quartas de final). 

 
DO JUDOGUI 

 
42. De acordo com as determinações da Federação Internacional de Judô e da CBJ, em 
TODAS as classes serão usados os judoguis azul e branco. 

 
DA ARBITRAGEM 

 
43. A arbitragem será regida pelo quadro de árbitros da CBJ convocados pelo 
Coordenador de arbitragem oficial do evento em parceria e sintonia com as outras 
coordenações. Será facultado as Federações participantes, indicar Árbitros para 
participar do evento, em caso de necessidade, cabendo a elas o custeio com 
deslocamento e hospedagem dos mesmos. 

 
PREMIAÇÃO  

44. Serão premiados com medalhas na classificação individual, os atletas classificados 
em 1º, 2º e 3º lugares (no caso de rodízio com quatro atletas apenas os três primeiros 
classificados deverão ser premiados. 

45. Haverá premiação com troféu para as Federações que tenham conseguido 
classificação de 1° ao 3° lugares na contagem geral. 
 
46. A apuração dos resultados se dará por meio da quantidade de medalhas de ouro. 
Em caso de empate serão consideradas vencedoras, as Federações que obtiverem o 
maior número de medalhas de prata, bronze, 5º lugares e 7º lugares, sucessivamente. 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

Permanecendo o empate, será considerada vencedora aquela que participou com o menor 
número de atletas. Persistindo o empate, a decisão será mediante sorteio. 
 

ATENDIMENTO MÉDICO. 
 
47. A organização do evento, através de sua equipe de saúde, prestará os primeiros 
socorros em caso de acidente durante a competição, mas não se responsabilizará por 
despesas médicas que por ventura ocorram em decorrência do mesmo. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

48. Salvo disposições contidas no presente Regulamento, aplicam-se todas as regras 
estabelecidas no RNC da Confederação Brasileira de Judô, em vigor. 
 
49. A participação da Federação e Clube implica na aceitação integral deste 

regulamento. Compreendendo-se também, que aceita a condição de que os atletas 

inscritos gozam de perfeito estado físico e mental e cessão dos direitos de imagem para 

divulgação. 

50. Os casos omissos serão avaliados pelos organizadores do evento em parceria com as 

coordenações e CBJ. 

SUGESTÃO DE HOSPEDAGEM 

HITZ PLAZAMAR HOTEL 

Endereço:  Carlos Tenório, 105, Ponta Verde, Maceió, CEP 57035-010, Brasil  

Telefone: 82 99329-6469 
Pacote promocional para o evento: 
Single: R$ 165,00 
Duplo: 200,00 
Triplo: 260,00 
 Informar que é para o evento 4º Open Nordeste de Judô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.booking.com/hotel/br/ritz-plazamar.pt-br.html?auth_success=1#map_opened-hotel_address


 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

HITZ PLAZAMAR HOTEL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
SUGESTÃO DE ALIMENTAÇÃO 

Estamos viabilizando uma parceria para alimentação (almoço e Jantar)  no ginásio do 

evento. 


