
 

 

 

 

São Paulo, 18 de maio de 2022. 

 

 

Prezado(a) Professor(a): 

 

A Associação de Judô “Hombu Budokan” tem a satisfação de comunicar a 

realização dos Torneios: Torneio Individual Masculino e Feminino e Torneio por 

Equipes no dia 31 de julho de 2022, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib 

Moyses Dib, Av. Kennedy, 1155,  Parque Anchieta – São Bernardo do Campo – SP. 

 

Contando com a sua presença, lembramo-nos de alguns procedimentos 

necessários para sua participação: 

 

1. As agremiações provenientes de outros Estados deverão entrar em contato com 

a respectiva Federação e solicitar autorização para que possam participar do 

evento. 

 

2. Solicitamos aos professores e responsáveis que orientem seus atletas no sentido 

de manter a integridade tanto do ginásio, dos alojamentos, assim como de todos 

os materiais utilizados na realização do evento. No caso de ocorrer alguma 

situação que contrarie esta recomendação, lembramos que a agremiação será 

responsabilizada, inclusive no ressarcimento de danos à Budokan e/ou ao Clube 

onde possa ter ocorrido o incidente. 

 

3. Pedimos ainda que orientem os alunos para não pularem o gradil e na premiação 

compareçam trajando judogui branco. 

 

 

Sabendo contar com a colaboração e participação, colocamo-nos à inteira 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

 
Prof. HITOSHI OGAWA 

Presidente



 

 

71º TORNEIO INDIVIDUAL MASCULINO DA BUDOKAN 

34º TORNEIO INDIVIDUAL FEMININO DA  BUDOKAN 

REGULAMENTO 
 

1. Da Realização: o 71º Torneio Individual Masculino da Budokan será realizado no 

dia 31/07/2022, domingo, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib 

Moyses Dib, Av. Kennedy, 1155, Parque Anchieta – São Bernardo do Campo – 

SP, com a abertura do Torneio às 08h30. 

 

2. Das Classes e Categorias: 

Masculino: Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, Sênior, Veteranos “A”, 

Veteranos  “B”, Veteranos “C” e Dangai (até faixa verde, faixa roxa e faixa marrom). 

- Os atletas participantes das classes Sub 18 a Veteranos, poderão participar 

somente    nas suas respectivas classes e no Dangai. 

- Os técnicos das Associações são responsáveis pelas informações quanto à 

graduação mínima dos participantes da classe Dangai. 

- Será respeitada à tabela de peso apresentado no final do regulamento. 

 

Feminino: Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18 e Adulto (junção das classes Sub 21 e 

Sênior). 

- Será respeitada à tabela de peso apresentada no final do regulamento. 
 

3. Das Inscrições: a inscrição é livre quanto ao número de atletas por classe e 

categoria, obedecendo à tabela classe/categoria abaixo. Todos devem efetuar suas 

inscrições através do link:  

https://forms.gle/nTjYnyGU2pSwTKym8 

Nota 1: Não serão aceitos pedidos de inscrição no dia do torneio 

Nota 2: Os Pagamentos deverão ser realizados de maneira integral ou 

seja, os depósitos devem ser efetuados com o valor total das 

confirmações; 

 

4. Da Taxa de Inscrição: O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito via 

depósito bancário identificado ou PIX até dia 25 de julho de 2022 em conta 

especificada abaixo. O comprovante de pagamento deve ser enviado ao link 

acima juntamente com a lista de inscrição. Após o dia 25 de junho será cobrada a 

taxa de inscrição tardia. 

  Pagamento até o dia 25 de julho - R$ 70,00 (individual); 

https://forms.gle/nTjYnyGU2pSwTKym8


 

 

  Pagamento até o dia 25 de julho - R$120,00 (individual + 1 classe). 

Pagamentos tardis: 

  Pagamento entre 26 a 29 de julho R$ 140,00 (individual); 

  Pagamento entre 26 a 29 de julho R$ 180,00 (individual + 1 classe). 

 

        Federação Paulista de Judô                       CHAVE PIX 

                     Banco Bradesco                       Federação Paulista de Judô 

                Agência : 1195                        CNPJ: 62.348.875/0001-36 

           Conta Corrente: 0805-2 

             CNPJ: 62.348.875/0001-36 

 

5. Da Identificação: os atletas deverão comparecer munidos da carteira da Federação 

de seu Estado válida para 2022 ou RG. 

6. Das Disputas: as disputas serão realizadas no sistema de eliminatória simples, 

não havendo repescagem, apurando-se os 1º, 2º e dois 3º colocados. 

- Todos os atletas deverão comparecer obrigatoriamente para as lutas de 

JUDOGI BRANCO, distintivo da Associação do lado esquerdo do peito e 

chinelos. 

7. Do Tempo de Luta: o tempo de luta será corrido devendo ser parado somente 

com a autorização da arbitragem. As durações das lutas deverão ser: 

Sub 11 e Sub 13  - 2 minutos. 

Sub 15 e Veteranos - 3 minutos. 

Sub 18, Sub 21, Sênior e Dangai - 4 minutos. 

 

8. Da Pesagem: a pesagem será de acordo com a tabela de pesos abaixo. 

 

- Não haverá tolerância em relação aos limites de peso de cada categoria. O atleta 

que ultrapassar o limite da categoria poderá, a critério do técnico, lutar na categoria 

correspondente ao peso. 

  Paragrafo único: Atletas menores de 18 anos terão uma tolerênca de 100 

gramas, pois o mesmo, não poderá pesar nú.  

- Horário da pesagem no Domingo dia 31/07: 

Sub18, Veteranos A, B e C - 07h00 às 08h00 

Sênior e Sub 21  - 08h00 às 09h00 

Sub15 e Sub 11  - 09h00 às 10h30 

Sub13 e Dangai  - 10h30 às 12h00 



 

 

 

Nota: Para  os  atletas a c i ma  da classe Sub 18 que optarem por lutar 

também no Dangai, deverão avisar no momento da pesagem. 

9. Da Ordem das Disputas: as disputas de cada Classe terão a seguinte ordem: 

Ordem 1 - Sub 18 

Ordem 2 - Vetaranos A,B,C   

Ordem 3 - Sênior 

Ordem 4 - Sub 21 

Ordem 5 - Sub 15 

Ordem 6 - Sub 11 

Ordem 7 - Sub 13 
Ordem 8 - Dangai 

 

10. Da Premiação: troféus para as 5 (cinco) primeiras Associações na contagem geral 

de pontos e medalhas para os atletas de todas as categorias classificados até o 3º 

lugar. A premiação acontecerá logo após o término das disputas de cada Categoria 

e os atletas deverão se apresentar de Judogi para receberem suas medalhas. 

11. Da Contagem de Pontos: serão atribuídos para efeito de contagem geral de pontos 

às Associações participantes com os seguintes critérios: 

- Campeão -       5 pontos 

- Vice-campeão        -      3 pontos 
- 3º colocado -       1 ponto 

- Para efeito de desempate será adotado o critério de maior número de campeões, 

persistindo o empate o maior número de vice-campeões, persistindo o empate o 

maior número de 3º colocados e persistindo o empate o maior número de atletas 

inscritos. 

 

12. Da Arbitragem: Os árbitros serão convocados pelo comitê organizador. Aos 

árbitros voluntários (não remunerado) que quiserem contribuir, deverão enviar e 

mail para fpj@fpj.com.br solicitando a participação. Todos os árbitros deverão 

atuar de Judogi Branco. 

 

13. Dos Oficiais Técnicos: cada associação deverá indicar pelo menos 2 (dois) 

oficiais técnicos para atuarem e colaborarem com o Torneio. A associação que 

cumprir este item, ganhará 5 (cinco) pontos pela participação dos oficiais técnicos 

na contagem   geral de pontos. 

mailto:fpj@fpj.com.br


 

 

14. Da Participação: todos os atletas participantes deverão comparecer de JUDOGI 

BRANCO. 

 

15. Do Atendimento Médico: a organização do evento não se responsabilizará por 

qualquer acidente, por despesas de assistência médica ou outras despesas de 

tratamento que possa ocorrer durante o torneio, prestando apenas os primeiros 

socorros no local da competição. 

 

16. Das Normas Gerais: a inscrição no 71º Torneio Individual Masculino e 34ª Torneio 

Individual Feminino da Budokan significa que a associação está de acordo com as 

normas deste regulamento e que todos os atletas se encontram em perfeitas 

condições físicas e aptos a participarem do torneio acima referido. Os casos 

omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do 

evento. 

 

 

 

 

Prof.  HITOSHI OGAWA 
Presidente



 

 

 

SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DE 1 (UM) TÉCNICO RESPONSÁVEL 

POR COMBATE NAS ÁREAS DE COMPETIÇÃO 

 

TABELA DE CLASSES E CATEGORIAS DE PESOS – MASCULINO 

CLASSES SUB 11 SUB 13 SUB 15 SUB 18 SUB 21 SÊNIOR 

Nascidos em 2013/2012 2011/2010 2009/2008 2007/06/05 2004/03/02 2001 e ant 

Idade 09/10 11/12 13/14 15/16/17 18/19/20 21 e acima 

S. Ligeiro Até 28 Até 28 Até 40 Até 50 --- --- 

Ligeiro + 28 a 30 + 28 a 31 + 40 a 45 + 50 a 55 + 55 a 60 + 55 a 60 

M. Leve + 30 a 33 + 31 a 34 + 45 a 50 + 55 a 60 + 60 a 66 + 60 a 66 

Leve + 33 a 36 + 34 a 38 + 50 a 55 + 60 a 66 + 66 a 73 + 66 a 73 

M. Médio + 36 a 40 + 38 a 42 + 55 a 60 + 66 a 73 + 73 a 81 + 73 a 81 

Médio + 40 a 45 + 42 a 47 + 60 a 66 + 73 a 81 + 81 a 90 + 81 a 90 

M. Pesado + 45 a 50 + 47 a 52 + 66 a 73 + 81 a 90 + 90 a 100 + 90 a 100 

Pesado + 50 a 55 + 52 a 60 + 73 a 81 + de de 90 + de 100 + de 100 

S. Pesado + 55 a 60 + 60 + 81    

E. Pesado + de 60      

 

TABELA DE CLASSES E CATEGORIAS - VETERANOS E DANGAI 
CLASSES Veteranos “A” Veteranos “B” Veteranos “C” Dangai 

Nascidos em 1992 a 1983 1982 a 1973 1972 e ant. 2007 e ant 

Idade 30 a 39 40 a 49 50 e acima 15 e acima 

S. Ligeiro --- --- --- --- 

Ligeiro --- --- --- --- 

M. Leve Até 66 Até 66 Até 66 Até 66 

Leve + 66 a 73 + 66 a 73 + 66 a 73 + 66 a 73 

M. Médio + 73 a 81 + 73 a 81 + 73 a 81 + 73 a 81 

Médio + 81 a 90 + 81 a 90 + 81 a 90 + 81 a 90 

M. Pesado --- --- --- --- 

Pesado + de 90 + de 90 + de 90 + de 90 

Obs: Nas classes Veteranos A, B e C, não haverá as categorias Super Ligeiro, Ligeiro e Meio Pesado. 

 
 

Prof. HITOSHI OGAWA 
Presidente



 

 

 

SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DE 1 (UM) TÉCNICO RESPONSÁVEL  POR 

COMBATE NAS ÁREAS DE COMPETIÇÃO 
 

 

 

TABELA DE CLASSES E CATEGORIAS DE PESOS – FEMININO 

CLASSE SUB 11 SUB 13 SUB 15 SUB 18 ADULTO 
Nascidos em 2013 / 2012 2011 / 2010 2009 / 2008 2007/06/05 2004 e ant. 

Idade 09/10 11/12 13/14 15/16/17 18 e acima 

Ligeiro Até 30 Até 31 Até 40 Até 44 Até 48 

Meio Leve + 30 a 33 + 31 a 34 + 40 a 44 + 44 a 48 + 48 a 52 

Leve + 33 a 36 + 34 a 38 + 44 a 48 + 48 a 52 + 52 a 57 

Meio Médio + 36 a 40 + 38 a 42 + 48 a 52 + 52 a 57 + 57 a 63 

Médio + 40 a 45 + 42 a 47 + 52 a 57 + 57 a 63 + 63 a 70 

Meio Pesado + 45 a 50 + 47 a 52 + 57 a 63 + 63 a 70 + 70 a 78 

Pesado + 50 a 55 + 52 a 60 + 63 a 70 + de 70 + 78 

S. Pesado + 55 a 60 + 60 + 70   

E. Pesado + 60     

Obs: No feminino não haverá a categoria Super Ligeiro para todas as classes. 

 

 

 

 

 

Prof.  HITOSHI OGAWA 
Presidente 



 

 

 

69º TORNEIO ANUAL POR EQUIPE DA BUDOKAN 
REGULAMENTO 

 

1. Da Realização: o 69º Torneio Anual por Equipe da Budokan será realizado no dia 

31 de Julho de 2022, domingo, nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib 

Moyses Dib, Av. Kennedy, 1155,  Parque Anchieta – São Bernardo do Campo – 

SP, com início previsto para às 13h. 

 

2. Das Equipes: as equipes, somente masculinas, serão formadas com no mínimo 3 

(três) e no máximo 7 (sete) atletas, sendo 5 (cinco) titulares e 2 (dois) reservas. 

Sub 11 – nascidos em 2013 e 2012; 

Sub 13 – nascidos em 2011 e 2010; 

Sub 15 – nascidos em 2009 e 2008; 

Sub 18 – nascidos em 2007, 2006 e 2005; 
Dangai – até faixa marrom – a partir de sub 18 – 2007 e anteriores 

Yudan – Faixas Pretas (é obrigatório à participação de pelo menos 2 

(dois) titulares faixas pretas e o restante poderá ser completado com portadores de 

faixa marrom, desde que tenham nascidos em 2007 e anteriores). 

 

3. Das Inscrições: cada associação ou clube terá direito de inscrever até 2 (duas) 

EQUIPES POR CLASSE. As inscrições devem ser preenchidas através do link 

abaixo até o dia 20 de julho de 2022. 

 

https://forms.gle/nTjYnyGU2pSwTKym8 

Nota 1: Não serão aceitos pedidos de inscrição no dia do torneio 

Nota 2: Serão aceitas somente as inscrições enviadas através do  e-mail 

informado acima. 

 

4. Da Taxa de Inscrição: O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito via 

depósito bancário identificado ou PIX até dia 25 de julho de 2022 em conta 

especificada abaixo. O comprovante de pagamento deve ser enviado ao link 

acima juntamente com a lista de inscrição. Após o dia 25 de junho será cobrada a 

taxa de inscrição tardia. 

  

  Pagamento até o dia 25 de julho R$ 250,00 (por equipe) 

 

Pagamento tardil: 

 

  Pagamento entre 26 a 29 de julho R$ 325,00 (por equipe) 

https://forms.gle/nTjYnyGU2pSwTKym8


 

 

 

      

       Federação Paulista de Judô                       CHAVE PIX 

                     Banco Bradesco                       Federação Paulista de Judô 

                Agência : 1195                        CNPJ: 62.348.875/0001-36 

           Conta Corrente: 0805-2 

             CNPJ: 62.348.875/0001-36 

 

5. Da Identificação: os atletas deverão comparecer munidos da carteira da Federação 

de seu Estado válida para 2022 ou RG. 

 

6. Das divisões de peso: as classes Sub 11, Sub 13 e Sub 15 terão divisão de pesos 

para as dispurtas (conformr tabela abaixo), sub 18 e acima o peso e livre, sem 

divisão de categorias;  

 

 Sub 11 Sub 13 Sub 15 

1º Até 33kg Até 34kg Até 45kg 

2º Até 40kg Até 42kg Até 55kg 

3º Até 50kg Até 52kg Até 66kg 

4º Livre Livre Livre 

5º Livre Livre Livre 

 

 

7. Das Disputas: as disputas serão realizadas no sistema de eliminatória simples, 

não havendo repescagem, apurando-se os 1º, 2º e dois 3º colocados. 

- Todos os atletas deverão comparecer para as lutas de JUDOGI BRANCO, 

distintivo da Associação do lado esquerdo do peito e chinelos. 

- Antes do início de cada combate, o técnico responsável deverá preencher e 

entregar a ficha de escalação dos competidores à Mesa Técnica. Após a entrega da 

ficha de escalação não haverá alteração na ordem dos competidores (substituição). 

- A substituição deverá ser feita sempre antes da entrega da ficha de escalação. 

- Serão realizadas as cinco lutas, mesmo que o confronto já esteja decidido. 

Somente nas classes Dangai e Yudan, mediante a acordo entre os técnicos 

poderá interromper o combate, em caso de vitória de uma das equipes. 

- No caso de empate (após a contagem do número de vitórias e pontuação) será 

sorteada uma luta que foi realiza para o desempate. 

 

 

 



 

 

8. Da Duração das Lutas: o tempo de luta será corrido devendo ser parado somente 

com a autorização da arbitragem. As durações das lutas deverão ser: 

   Sub 11e Sub 13  - 2 minutos. 

   Sub 15   - 3 minutos. 

   Sub 18, Dangai e Yudan - 4 minutos. 
 

9. Da Pesagem: Para os atletas participaram do individual será validada à pesagem 

para a equipe, aos que não participaram será realizada em horario divulgado na 

programação oficial. 

 

10. Da Ordem das Disputas: as disputas de cada Classe terão a seguinte ordem: 

Ordem 1 - Sub 18 

Ordem 2 - Sub 11 

Ordem 3 - Sub 13 

Ordem 4 - Dangai 

Ordem 5 - Sub 15 
Ordem 6 - Yudan 

11. Da Premiação: troféus para as 3 (três) primeiras Associações na contagem geral 

de pontos e medalhas para os atletas de todas as categorias classificados até o 3º 

lugar. A premiação acontecerá logo após o término das disputas de cada Categoria 

e os atletas deverão se apresentar de Judogi Branco para receberem suas 

medalhas. 

12.  Da Contagem de Pontos: serão atribuídos para efeito de contagem geral de 

pontos às Associações participantes os seguintes critérios: 

- Campeão - 5 pontos 

- Vice-campeão - 3 pontos 

- 3º colocado - 1 ponto 

- Para efeito de desempate será adotado o critério de maior número de campeões, 

persistindo o empate o maior número de vice-campeões, persistindo o empate o 

maior número de 3º colocados e persistindo o empate o maior número de equipes 

inscritas. 

 

13. Da Arbitragem: Os árbitros serão convocados pelo comitê organizador. Aos 

árbitros voluntários (não remunerados) que quiserem contribuir, deverão enviar e 

mail para fpj@fpj.com.br, solicitando a participação. Todos os árbitros deverão 

atuar de Judogui Branco. 

 

mailto:fpj@fpj.com.br


 

 

14. Dos Oficiais Técnicos: cada associação deverá indicar pelo menos 2 (dois) 

oficiais de mesa para atuarem e colaborarem com o Torneio. A associação que 

cumprir este item, ganhará 5 (cinco) pontos pela participação dos oficiais de mesa 

na contagem geral de pontos. 

 

15. Da Participação: todos os atletas participantes deverão comparecer de JUDOGI 

BRANCO. 

 

16. Do Atendimento Médico: a organização do evento não se responsabilizará por 

qualquer acidente, por despesas de assistência médica ou outras despesas de 

tratamento que possa ocorrer durante o torneio, prestando apenas os primeiros 

socorros no local da competição. 

 

17. Das Normas Gerais: a inscrição no Torneio Anual Por Equipe da Budokan 

significa que a associação está de acordo com as normas deste regulamento e que 

todos os atletas se encontram em perfeitas condições físicas e aptos a participarem 

do torneio acima referido. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos 

pela comissão organizadora do evento. 

 

SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DE 1 (UM) TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE 

NA ÁREA DE LUTA. 
 

 

Prof. HITOSHI OGAWA 
Presidente 


