REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:
Federação Paulista de Judô
Rua: Airosa Galvão, 45, Agua Branca – São Paulo - SP
DATA E LOCAL DO EVENTO:
DATA: 13, 14, e 15 maio de 2022.
LOCAL: Ginásio Poliesportivo Adib Moises Dib.
Avenida Kennedy, 1155 - Parque Anchieta, São Bernardo do Campo - SP.

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

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:





Poderão participar atletas devidamente registrados na divisão especial
sub 18 da Federação Paulista de Judô;
Participarão atletas classificados na Copa São Paulo e nos
Campeonatos Paulista Inter Regionais, nas categorias que foram
classificados;
As confirmações e pagamentos da taxa deverão ser feitos via link abaixo
até o dia 10 de maio;

https://forms.gle/XUEfcfrdHNbsq4h26
 Os professores responsáveis deverão fazer as
confirmações de todos os atletas de uma única vez, via
ficha (anexo I), anexando no link da inscrição;

PROGRAMAÇÃO:

18h às 19h

Credenciamento e pesagem (todas as categorias)

Local do
Evento

13 de maio de 2022 – sexta feira

07h às 08h

Credenciamento e Pesagem (todas as categorias)

07h45min

Reunião de Árbitros e Oficiais Técnicos

08h15min às
08h45min

Pesagem Aleatória

08h30min

Abertura do Evento

09h

Início das competições

15h

Finais

Local do Evento

14 de maio de 2022 – sábado

09h às 12h

Treinamento de Campo

Local do
Evento

15 de maio de 2022 – domingo

TAXA:




Pagamento até o dia 10 de maio R$ 70,00;
Pagamentos entre 11 de maio e 13 de maio R$ 140,00;
O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito via depósito bancário
identificado ou PIX até o dia 10 de maio 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 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
confirmações;
Os professores deverão apresentar o comprovante recebido no e
mail no credenciamento;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:














O Regulamento do evento está disponível em www.fpj.com.br
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;
Obrigatório o uso do distintivo da agremiação do atleta, sob pena de
multa;
Para premiação será permitido somente judogi branco;
Devido ao cenário pandêmico serão adotadas as seguintes medidas:
o Uso de máscara (optativo);
o Higienização das mãos;
o Manter o distanciamento mínimo, se aplicável;
o Apresentação nas entradas para atletas e acompanhantes do
comprovante de vacinação completa para a Covid-19 com duas
doses e ou dose única (Janssen);
o Sem a apresentação do certificado não será permitida a entrada
no ginásio;
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
72 horas antes do credenciamento;
o Comprovante de pagamento das taxas;
o No credenciamento o técnico deverá retirar as fichas de pesagem
de toda a equipe;
Os atletas que estiverem representando o Brasil no Gymnasiade
receberão a pontuação referente ao campeão no ranking paulista.

INFORMAÇÕES TREINAMENTO DE CAMPO:



Treinamento destinado a atletas que participaram do Campeonato
Paulista Sub 18;
Os interessados deverão confirmar a participação até o dia 06 de maio
de 2022, via link abaixo;
https://forms.gle/G15JxNwe8Fy2Fmht9








Após essa data caso o número de vagas não tenha sido completado
abriremos para a classe sub 21;
Serão disponibilizados 80 alojamentos, para os técnicos e atletas;
o Os interessados deverão enviar e mail para mario@fpj.com.br;
Convidamos os técnicos a participarem do treinamento de campo e de
um workshop logo após o Campeonato Paulista Sub 18;
Para os técnicos interessados em participar do Treinamento de Campo,
e do Workshop no sábado, será oferecido um jantar e um café da
manha;
Teremos um número limitado de vagas para os técnicos;
Para os atletas teremos um pacote com jantar e café da manha no
ginásio, no valor R$ 40,00, os interessados deverão enviar e mail para
mario@fpj.com.br, para demais informações até 06 de maio.

São Paulo, 30 de abril de 2022
Alessandro Panitz Puglia
Presidente da Federação Paulista de Judô

Campeonato Paulista Sub 18
(Anexo I)
Da Assoc. ou Clube:
Nome do atleta (favor colocar o nome completo do atleta)

Professor Responsável – Nome Completo.

sexo

Ano nasc.

Peso em No.

