CBI: SELETIVA NACIONAL SUB-18
Outline

2019

Gestão Técnica Nacional e de Eventos

ORGANIZAÇÃO
Confederação Brasileira de Judô
Contato: eventos@cbj.com.br
+55 21 2463-2692 / Fax: +55 21 2462-3274.
APOIO:
Comitê Brasileiro de Clubes
Contato: edital7@cbclubes.org.br
+55 19 3794-3750 / 61 2099-2600.
Federação Gaúcha de Judô
Contato: judors@judors.com.br
+55 51 3233-4311 / 51 7813-8551.
SOGIPA - Sociedade de Ginástica de Porto Alegre
Contato: piresdjudo@yahoo.com.br
+55 51 3233-4311.

Local: Universidade La Salle Canoas
Endereço: Avenida Vitor Barreto, 2288, Centro, Canoas – RS.
CEP: 92010-000.
Data: 26 e 27 de outubro de 2019.

Ao inscrever-se nos eventos da CBJ, o participante atesta estar em
conformidade com todas as normativas do Regulamento Nacional de
Eventos (RNE) da CBJ, incluindo o TERMO DE CESSÃO IMAGEM, NOMES,
APELIDOS E VOZ.

De acordo com as determinações do RNE 2019, os clubes/Federações
participantes do CBI: SELETIVA NACIONAL DE JUDÔ deverão estar atentos
as seguintes informações:
 Para o CBI: SELETIVA NACIONAL SUB-18, a idade dos atletas será
referenciada pelo ano de 2020:
 Sub-18 – (15, 16 e 17 anos) nascidos em: 2005, 2004 e 2003.


As inscrições para o referido evento são ilimitadas, isto posto, cada
Clube/Federação poderá inscrever a quantidade de atletas e técnicos
que desejar.

• Respeitar as graduações de acordo com a respectiva classe de
idade:

• Deverão apresentar o atestado médico individual ou coletivo em que
conste estar o (s) atleta (s) em pleno gozo de suas faculdades físicas
e mentais em condições de participar do evento, devendo o mesmo
a ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas (o carimbo
do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o
documento original).
• Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE
AUTORIZAÇÃO específico, assinado pelos pais ou responsável legal.
• Caso o Clube/Federação não apresente os documentos citados, os
atletas, técnicos e dirigentes serão impossibilitados de participar do
evento.

As federações deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes
na plataforma ZEMPO até às 16h00 (horário de Brasília) do dia 17 de outubro
de 2019 (quarta-feira).

Finalizado o prazo de inscrições, a CBJ abrirá o processo de inscrição tardia
no sistema Zempo, com duração de 5 dias, acontecendo imediatamente após
o término do prazo de inscrições, tendo fim às 16h00 (horário de Brasília) do
dia 21 de outubro de 2019 (segunda-feira).
Após a finalização do processo de inscrição tardia as Federações poderão
inscrever os atletas no dia do credenciamento do evento, 25 de outubro
(sexta-feira).

O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 90,00 (noventa reais) por atleta
inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido na página de
inscrições do ZEMPO.
A taxa de inscrição tardia é no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
por inscrição.
A taxa de inscrição no credenciamento do evento é de R$ 540,00 (quinhentos
e quarenta reais).
Os técnicos também poderão ser inscritos por meio da inscrição tardia ou no
credenciamento, porém, efetuando o pagamento da taxa de inscrição de
acordo com o valor supracitado.
RESUMO DOS PRAZOS - INSCRIÇÕES
Data
Atividade
Inscrição Regular
Até às 16h00 - 17/10/2019
Inscrição Tardia
Até às 16h00 - 21/10/2019
Inscrição no Credenciamento Até o fim da ação - 25/10/2019

A hospedagem e o transporte serão de responsabilidade das equipes
participantes.
HOTEL METROPOLITAN
Endereço: R. Domingos Martins, 110 - Centro, Canoas - RS, 92010-170.

Contato: +55 51 3052-3444.
CANOAS PARQUE HOTEL
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 7421 - Centro - Igara, Canoas - RS, 92010011. Contato: +55 51 3052-2400.
IBIS HOTEL CANOAS
Endereço: R. Mathias Velho, 235 - Centro, Canoas - RS, 92310-300.
Telefone: +55 51 3507-2177.

A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de acidente
durante a competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que
por ventura possam ocorrer em decorrência do mesmo.
Em concordância com o PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES (PAF), a
CBJ disponibilizará o seguro (DHMO) para atletas, técnicos e árbitros durante
o período de realização dos eventos.
HOSPITAIS DE REFERÊNCIA:
Pronto Socorro da Mathias Velho
Pronto Socorro de Canoas - Hospital Deputado Nelson Marchezan.
Endereço: R. Caçapava, 100 - Mathias Velho, Canoas – RS. CEP: 92330-500.
Contato: +55 51 3415-4500.
Hospital Nossa Senhora das Graças
Endereço: Rua Santos Ferreira, 1864 - Mal. Rondon, Canoas – RS. CEP: 92030000. Contato: +55 51 2102-1000.

O CBI: Seletiva Nacional Sub-18 acumulará pontos para o Ranking Nacional de
acordo com o regulamento da classe.
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PESAGEM
Os atletas deverão apresentar em todas as pesagens, a carteira de sua
Federação/2019 ou documento de identificação com validade nacional e foto,
conforme orientações no RNE.
Haverá tolerância de 100g do limite máximo de cada categoria, uma vez
que é proibido o atleta pesar nu.
Na situação em o atleta que estiver em conformidade com a sua categoria de
peso, não precisará assinar a lista de pesagem.
Serão sorteados 04 atletas por categoria para a pesagem aleatória.
SORTEIO
Será realizado um único ‘‘sorteio’’, por meio da plataforma eletrônica oficial da
CBJ, o Zempo.
Um novo sorteio deverá existir somente nas situações em que a queda do
número de atletas na pesagem seja suficiente para modificar o sistema de
apuração.
Será adotado o sistema de Cabeças de chave com base no RANKING
NACIONAL SUB-18. Além disso, também será utilizado o sistema de separação
de atletas por clube.
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES
Clubes filiados ou vinculados ao comitê brasileiro de clubes (CBC) deverão
apresentar no credenciamento o Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais com
Cobertura de Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO) de
todos os atletas vinculados ao Clube.

SISTEMA DE DISPUTA
Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a seis, o
sistema de apuração será o “rodízio” (todos contra todos). Caso a categoria
possua atletas do mesmo clube, esses deverão fazer o primeiro confronto da
chave.
Na ocasião em que apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria,
deverá haver confronto entre eles no sistema de melhor de duas vitórias.

Nos casos de “rodízio”, as seguintes regras serão utilizadas para definir os
vencedores:
1. Número de vitórias;
2. Contagem de pontos;
3. Confronto direto entre os atletas empatados;
4. Menor tempo acumulado em todos os combates vencidos;
5. Menor peso na pesagem oficial;
6. Permanecendo o empate, deverá haver novo confronto entre os
atletas empatados.
Caso o atleta desista do combate de forma voluntária ou involuntária, será
considerado eliminado da competição e terá todos os seus resultados
anteriores anulados.
Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual ou
superior a seis, a apuração será feita pelo sistema de eliminatória, com
repescagem entre os perdedores dos semifinalistas.
A Seletiva Nacional Sub-18, possuirá somente UM terceiro colocado em cada
categoria. Para a apuração da terceira e quarta colocação, será utilizado o
critério de confronto direto entre o vencedor da Luta A (vencedor da
repescagem A x semifinalista B) e o vencedor da Luta B (Vencedor da
repescagem B x semifinalista A).
Caso os atletas ainda não tenham se enfrentado durante a chave, um novo
confronto deverá ser realizado entre os referidos competidores. O vencedor
desta disputa será denominado 3º colocado e o atleta derrotado, 4º colocado.

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
CBI: SELETIVA NACIONAL SUB-18
Sexta-feira
14h00 às 17h00

Credenciamento

18h00

Sorteio
Pesagem Oficial Masculina
-50Kg; -55Kg; 60Kg; -66Kg
Pesagem Oficial Masculina
-73Kg; -81Kg; -90Kg; +90Kg

19h00 às 19h30
19h30 às 20h00

SOGIPA

Sábado
08h15 às 08h45
09h00

A definir

Pesagem Aleatória Masculina
-50Kg; -55Kg; 60Kg; -66Kg
Início dos Combates - Masculino
-50Kg; -55Kg; 60Kg; -66Kg
Pesagem Aleatória Masculina
-73Kg; -81Kg; -90Kg; +90Kg
Início dos Combates - Masculino
-73Kg; -81Kg; -90Kg; +90Kg
Pesagem Oficial Feminina
-40Kg; -44kg; -48Kg; -52Kg
Pesagem Oficial Feminina
-57Kg; -63Kg; -70Kg; +70Kg

La Salle

Domingo
08h15 às 08h45
09h00

A definir

Pesagem Aleatória Feminina
-40Kg; -44kg; -48Kg; -52Kg
Início dos Combates - Feminino
-40Kg; -44kg; -48Kg; -52Kg
Pesagem Aleatória Feminina
-57Kg; -63Kg; -70Kg; +70Kg
Início dos Combates - Feminino
-57Kg; -63Kg; -70Kg; +70Kg

La Salle

