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II OPEN DE JUDÔ FUNCIONAL VETERANOS 

1. ORGANIZAÇÃO 

Judô Veteranos Brasil (JVB) 

Contato: judovbr@gmail.com  

2. LOCAL E DATA DO EVENTO 

Localização: Sua CASA 

Data: a partir de 19 de fevereiro 2021 

Transmissão ao vivo pelo canal Golden Score no YouTube. 
https://www.youtube.com/judoveteranosbrasil 
 
3. INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Ao se inscrever no II OPEN DE JUDÔ FUNCIONAL VETERANOS, o participante deve estar 

ciente de todos os itens deste regulamento levando em conta as seguintes informações: 

 

•  A competição é, exclusivamente, para a classe Veteranos (+ 30 anos), individual 

feminino e masculino dividido em 7 (sete) classes (idade) e 2 (duas) categorias (peso).  

•  O evento será aberto a todos os atletas veteranos, sem limites de participação 

por estado ou associação.  

• O atleta deverá ter registro no sistema zempo da CBJ regular 2021. 

• Não haverá requisito mínimo de graduação para participar do evento. 

• As disputas ocorrerão nas quartas, quintas e sextas das 18h às 22h e em sábados 

e domingos das 08h às 12h e 14h as 19h em cronograma a ser divulgado após o término 

das inscrições. 

• As Federações estaduais poderão credenciar até dois técnicos para 

acompanharem os atletas. 

• Os finalistas da edição 2020 serão automaticamente cabeça de chave. 

  



  

 
 

        Realização:                                                                                                                Apoio: 

 

 

 

 

 

4. Classe e Categorias: 

Classe Categoria 

Veteranos M1 (30 a 34 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

Veteranos F1 (30 a 34 anos) LEVE ( -63kg) Pesado (+63kg) 

Veteranos M2 (35 a 39 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

Veteranos F2 (35 a 39 anos) LEVE ( -63kg) Pesado (+63kg) 

Veteranos M3 (40 a 44 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

Veteranos F3 (40 a 44 anos) LEVE ( -63kg) Pesado (+63kg) 

Veteranos M4 (45 a 49 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

Veteranos F4 (45 a 49 anos) LEVE ( -63kg) Pesado (+63kg) 

Veteranos M5 (50 a 54 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

Veteranos F5 (50 a 54 anos) LEVE ( -63kg) Pesado (+63kg) 

Veteranos M6 (55 a 59 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

Veteranos F6 (+55 anos) LEVE ( -63kg) Pesado (+63kg) 

Veteranos M7 (+59 anos) LEVE ( -73kg) Pesado (+73kg) 

 

5. PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

• 14 de fevereiro de 2021 as 16h – Inscrições via ZEMPO no evento II Open de 

Judô Funcional Veteranos  

• 14 de fevereiro de 2021 as 16h - Confirmação e pagamento das taxas através 

do portal www.euquerocompetir.com.br  

Obs. Só terão as inscrições validadas dos participantes que cumprirem as duas etapas 

descritas acima. 
 

6. TAXAS 

• R$ 55,00 por participante regular no Zempo (CBJ) - anuidade 2021   
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7. REGULAMENTO TÉCNICO 

A competição será disputada individualmente por judocas veteranos nas classes F1 a F6 

e M1 a M7. A disputa acontecerá entre judocas da mesma classe e categoria em melhor 

de 03 rounds. Cada disputa respeitará o tempo estipulado para a respectiva classe, 

conforme estabelecido abaixo: 
    

 CLASSE TEMPO DE 
COMBATE 

PONTUAÇÃO 
DE OURO 

Veteranos F1 a F6 1 min. 30 seg.   
Veteranos M1 a M7 1 min. 30 seg.   

 

Os judocas realizarão uma série de exercícios físicos e técnicas de judô. Quem realizar a 

maior quantidade de repetições válidas no tempo estipulado para sua classe ganhará o 

round, quem vencer dois rounds passará a próxima fase.  Em caso de empate em número de 

rounds e na pontuação do round desempate, haverá golden score até que haja um 

vencedor. 

A repetição será considerada válida quando encontrada dentro dos padrões 

estabelecidos para o evento. O JVB revelará quais exercícios e padrões de movimento 

são considerados válidos para cada fase através de vídeo demonstrativo.   

Cada disputa contará com a participação de 6 (seis) árbitros e mais 1 (um) coordenador 

de arbitragem. Cada judoca será analisado por 3 (três) árbitros e o coordenador dará o 

comando do início e fim do tempo de combate. Ao final de cada disputa, cada árbitro 

indicará imediatamente o número de repetições válidas do judoca em questão. A média 

de repetições válidas decorrentes da análise dos 3 (três) árbitros para cada judoca 

devem ser considerada como o número de repetições alcançadas por ele. 

O judoca que não estiver presente no horário marcado para o confronto será 

automaticamente desclassificado.   
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Os participantes devem verificar cuidadosamente as diretrizes tecnológicas deste 

Regulamento. 
 

8. SORTEIO 

O sorteio das chaves de cada classe/categoria será realizado em 17/FEV/2021 e seu 

resultado será divulgado nos canais oficiais de comunicação do JVB.  
 

9. SISTEMA DE COMBATES 

As disputas serão realizadas em eliminatória simples sem repescagem para qualquer 

quantidade de inscritos por classe/categoria.  
 

10. JUDOGI 

É obrigatório o uso de judogi branco e azul de acordo com as regras da competição do 

JVB.  A cor do judogi será definida de acordo com a posição na chave da competição e 

caberá aos treinadores informar os judocas da cor do judogi a serem utilizados pela 

equipe. 
 

11. TECNOLOGIA 

Como a competição é mostrada online, cada participante precisará de um dispositivo 

móvel ou computador que tenha uma câmera (com áudio), acesso à internet e o 

aplicativo ZOOM instalado. 

Aconselhamos que o judoca acesse preferencialmente a internet via cabo através do seu 

computador. Se isso não for possível, a melhor alternativa será o acesso via 4G. O acesso 

via WIFI deve ser a última opção devido à oscilação do sinal que pode fazer com que a 

conexão seja cortada. 
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12. PREMIAÇÃO 

Serão premiados com medalhas, a serem enviadas aos coordenadores de veteranos de 

cada estado, os participantes que forem classificados até a 3ª colocação em cada 

classe/categoria. Todos os inscritos receberão certificados de participação online.  Os 

três estados melhor classificados no geral receberão troféus. Haverá premiação especial 

para destaques do evento. 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os participantes devem cumprir as diretrizes deste Regulamento, estando sujeito 

a todas as suas disposições e às sanções que podem emanar dele. 

Casos ou fatos omissos que cumprem as disposições deste Regulamento serão tratados 

pela Comissão Organizadora. 

 


