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RANKING NACIONAL VETERANOS 

SOBRE O RANKING 

 

Competição: 

Para que as competições estejam aptas a participar do Ranking Nacional Veteranos, 

devem ser organizadas pela plataforma ZEMPO. 

 

Participação: 

Para participar do Ranking Nacional Veteranos, oficial da CBJ, o atleta deve estar 

federado (regularizado no ano corrente) e participar dos eventos oficiais que conste na 

plataforma ZEMPO na classe VETERANOS.  

Observação: para participação em Campeonato Mundial Veteranos, é necessário 

que o atleta dispute o Campeonato Brasileiro no ano corrente. 

O ranking será iniciado em 2022, ou seja, a partir deste ano, as pontuações dos atletas 

serão computadas de acordo com suas participações nos eventos oficiais, sendo 

continuado nos anos seguintes. 

 

Pontuação: 

Verifique tabela: 

 

RANKING NACIONAL VETERANOS 

COMPETIÇÕES PONTUAÇÃO 

1° Lugar 2° Lugar 3° Lugar 5° Lugar 7° Lugar PARTICIPAÇÃO 

MUNDIAL 750 650 550 250 150 100 

OPEN PANAMERICANO 550 500 450 200  90 

PANAMERICANO 500 450 400 150  80 

SULAMERICANO 425 375 325 100  60 

BRASILEIRO 375 275 175 90  50 

COPA INTERESTADUAL 180 150 120   40 

ESTADUAIS 150 120 90   30 

 

50%: 

Para o ano seguinte, o atleta carregará 50% dos pontos conquistados durante o ano 

vigente. 



 

 

 

Mudança de classe: 

Com a mudança de classe o atleta leva os 50% das competições da classe anterior. Caso 

o atleta no ano anterior apareça em 2 categorias, esse atleta no ano seguinte leva a 

pontuação maior de 50 % no primeiro peso do ano. Ex.: em 2018 o atleta aparece no M1 

– 73kg com 200 pontos e também no M1 -81kg com 100 pontos, e em 2019 a primeira 

competição esse atleta luta no M2 -90kg, ele traz os 50 % do M1 – 73kg. 

 

Pontos dos eventos:  

É de total responsabilidade do organizador do evento, nos enviar o resultado de cada 

classe e também nos enviar os atletas inscritos para que possamos colocar seus pontos 

de participação. Os resultados devem ser enviados para o e-mail: 

competicoes@cbj.com.br. 

 

Observações Gerais: 

a. Para que os pontos Estaduais sejam computados no Ranking Nacional, não será aceito 

os estaduais que usam o critério de ETAPAS. A Federação local deverá indicar uma das 

etapas, sendo a principal e os pontos desta etapa contará pontos para o Ranking como 

estadual. 

b. Os pontos serão computados na classe e categoria de peso que o atleta for inscrito, ou 

seja, se o atleta for inscrito em categorias de pesos diferentes, marcará pontos em 

categorias diferentes, não podendo carregar os pontos de um peso antigo. 

 c. Em caso de empate no número de pontos, a classificação será definida a partir dos 

seguintes critérios e ordem: 

1. Número de vitórias como campeão  

2. Melhor resultado no brasileiro  

3. Melhor resultado no mundial  

d. Para que seu evento conste no ranking alguns critérios são fundamentais, como: 

atender todos os pesos tanto no masculino quanto no feminino e todas as classes, 

qualquer junção de classes e pesos ela ficara impossibilitado de constar no ranking. 
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A Coordenação de Veteranos da CBJ, oportunizou a todas as federações a indicação de 

uma COPA INTERESTADUAL além do próprio ESTADUAL para que fizesse parte do 

RANKING NACIONAL VETERANOS 2022.  

Dentre as indicações das federações foram cadastradas as seguintes COPAS 

INTERESTADUAIS: 

 

• COPA BAHIA OPEN DE JUDÔ (FEBAJU) 

• COPA SÃO PAULO DE VETERANOS (FPJ) 

• COPA PAULO LEITE (FMJ) 

• 17ª COPA RIO INTERNACIONAL (FJERJ) 

• COPA MATO GROSSO OPEN VETERANOS (FMTJ) 

• COPA AMIZADE DE VETERANOS TOCANTINS (FEJET) 

• COPA BETIM DE JUDÔ (FMJ) 

• COPA INTERNACIONAL DE JUDÔ (FGJ) 

• COPA PARANÁ (FPRJ) 

• COPA TROFÉU LUIZ DA MOTA (FPJU) 

• II COPA AMAPAENSE DE JUDÔ (FAJ) 

• COPA CIDADE DE FORTALEZA (FECJU) 

• SUPER COPA SAMEL DE JUDÔ (FEJAMA) 

 

 

Assuntos que não constem nesse documento, a coordenação nacional de veteranos 

irá avaliar e tomar as decisões necessárias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


