RANKING NACIONAL SÊNIOR
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Estadual

RANKING NACIONAL SÊNIOR
REGULAMENTO PARA VALIDAÇÃO DA COPA ESTADUAL
As Federações interessadas em validar seus eventos no Ranking Nacional
Sênior deverão cumprir as normativas do presente documento. Caso haja o
descumprimento do referido regulamento, a competição não será
reconhecida e a Federação ficará impossibilitada de solicitar aprovação no
ano subsequente.

CRITÉRIOS PARA VALIDAÇÃO
 A Copa deverá ser realizada em âmbito interestadual/interclubes;
 A normatização da Copa para a classe Sênior deverá ser idêntica ao
Regulamento Nacional de Eventos (RNE) da CBJ;
 É OBRIGATÓRIA a utilização do sistema zempo para a realização
da Copa em todas as classes oficiais CBJ (Sub-13, Sub-15, Sub-18,
Sub-21 e Sênior) que o evento possuir. As seguintes etapas deverão
ser cumpridas:
 Inscrição;
 Credenciamento;
 Sorteio;
 Inserção de resultados.
 A Federação deverá garantir e viabilizar uma infraestrutura esportiva
(ginásio) com as medidas e condições físicas adequadas como
estabelecem as normas e regras da FIJ/CBJ dispostas neste
documento.
 Participação mínima de 5 estados, incluindo a federação sede;
 Ser realizada até 18 de novembro de 2019.

PROCESSO DE CANDIDATURA
As federações deverão realizar os seguintes procedimentos:
1. Cadastrar o evento na plataforma zempo;
2. Solicitar por meio de ofício (ANEXO 1) a homologação da Copa
através do e-mail: cbj@cbj.com.br juntamente com o regulamento da
competição até 30 dias antes do evento.

PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
Após análise dos documentos a CBJ informará à Federação se o processo
de candidatura foi aprovado e ainda, em caso afirmativo, atualizará o
âmbito da competição para interestadual/interclubes no Zempo.

PROCESSO DE VALIDAÇÃO NO RANKING
Após o evento, a federação deverá comprovar a realização da competição
por meio de relatório fotográfico de cumprimento do objeto (ANEXO 2)
até 5 dias após a realização do evento.
Após a entrega do relatório, a CBJ avaliará o relatório e se a competição
atendeu as normativas prescritas no presente regulamento.
Por fim, nos casos em que todas as questões forem atendidas, a CBJ
computará os resultados da Copa no Zempo.

ESTRUTURA DO GINÁSIO

Os equipamentos e materiais técnicos do PAF deverão ser
utilizados, visto que atendem as normas e regras da FIJ/CBJ. A
arena esportiva para eventos de JUDÔ deverá possuir as seguintes
características:
 A área de competição (amarela) deverá possuir 8m x 8m.
Assim como a área de escape (azul) deverá ter, no mínimo,
3m.

 É obrigatória a utilização do sistema de vídeo replay.
As determinações contidas neste regulamento são complementares, visando
somente uma adequação e padronização dos eventos a serem validados no
Ranking Nacional Sênior. A CBJ se isenta de quaisquer responsabilidades
inerentes à realização do evento.

O Guia Nacional de Eventos (GNE) está disponível no site da CBJ para
consulta e auxílio.
<http://www.cbj.com.br/painel/arquivos/normas_e_regulamentos/180002
109181692a-guianacional-v6.pdf>.

RESUMO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

PRAZO

Cadastrar a copa no Zempo
Enviar ofício e regulamento
por e-mail: cbj@cbj.com.br
Análise dos documentos e
homologação da Copa no
zempo
Envio do relatório fotográfico
Validação dos pontos no
ranking

Federação

-Mínimo 30 dias antes do
evento

Federação
CBJ

--

Federação

Até 5 dias após o evento

CBJ

--

(ANEXO 1)

Ofício nº ____________, _____de _________________________2019.
Ilmo. Sr. Silvio Acácio Borges
Presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ)

Senhor Presidente,
A Federação __________________________________ vem pelo presente
solicitar
a
homologação
do(a)
________________________________________ (nome do evento), tendo
conhecimento e comprometendo-se a cumprir todas as incumbências
estabelecidas no REGULAMENTO PARA VALIDAÇÃO DO
EVENTO NO RANKING NACIONAL SÊNIOR do ano de 2019.
Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Sa., o (a) Senhor (a)
_________________________________ como legítimo (a) representante
desta federação para atuar, na qualidade de Gestor Técnico, no evento desta
federação como responsável pela regulamentação técnica do evento.
Com agradecimentos antecipados pela atenção, expressamos a V.Sa., a
mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

________________________________
Nome e assinatura do (a) Presidente (a) da Federação

(ANEXO 2)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Foto: Área de competição.

Foto: Área de competição.

Foto: Competição / placar.

Foto: Utilização do sistema de vídeo replay.

