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1. Critérios de Classificação: 

De acordo com as determinações da Coordenação Técnica Internacional da Confederação 
Brasileira de Judô, o acesso a SELETIVA - PROJETO TÓQUIO 2020 - ETAPA II se dará da 
seguinte forma:

2. Dispensa de participação na Seletiva:

Estarão dispensados da Seletiva Nacional Projeto Tóquio 2020 - Etapa II, ou seja, 
automaticamente classificados para a Seleção Brasileira de Judô – Equipe Principal, os 
atletas que atenderem a um dos seguintes critérios:

•   Após o Campeonato Brasileiro Sênior – Final 2017, o atleta primeiro colocado 
no Ranking Nacional Sênior, em sua respectiva categoria de peso;

•    Atleta da Seleção Brasileira em 2017 que esteja no Ranking Mundial da FIJ 
emitido após Grand Slam de Tóquio, em 06 de dezembro de 2017, até o 22º lugar 
(masculino) e até o 14º lugar (feminino), sem descarte, desde que tenha 
participado de, pelo menos, 1 etapa do Ranqueamento Sênior (Estadual, 
Brasileiro Regional ou Troféu Brasil) na sua respectiva categoria de peso;

Ranking Nacional Sênior 2017: Atletas classificados entre a 2ª e 9ª 
colocação no Ranking Nacional Sênior 2017;

Atletas indicados pela Comissão Técnica da CBJ.

Atletas  da Seleção  Brasileira 2017:  Atletas da Seleção Brasileira em 
2017 que não estejam no Ranking Mundial da FIJ emitido após Grand Slam 
de Tóquio, em 06 de dezembro de 2017, até o 22º lugar (masculino) e até o 
14º lugar (feminino), sem descarte, desde que tenha participado de, pelo 
menos, 1 etapa do Ranqueamento Sênior (Estadual, Brasileiro Regional ou 
Troféu Brasil) na respectiva categoria de peso;
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3.  Inscrições:

As inscrições serão divulgadas na circular do evento.

4.  Transporte e   Hospedagem:

O transporte e hospedagem são de responsabilidades de cada participante.
Todas as despesas dos atletas participantes da Seletiva ficarão a cargo dos seus Patrocinadores 
/ Clubes.

5.  Local de Competição:

À Definir

6.  Credenciamento

No ato do credenciamento deverá ser apresentado atestado médico, individual ou coletivo, que 
conste estar o(s) atleta(s) em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais e em condições 
de participar da “Seletiva Tóquio 2020 – Etapa II”. O carimbo do médico com o nº do CRM é 
obrigatório e somente será aceito o documento original.

7.  Pesagem

Para a pesagem será necessário a apresentação, em caráter obrigatório, da carteira da 
Federação e do Passaporte brasileiro dentro da validade;
Haverá a pesagem de confirmação no dia da competição. De acordo com as regras da FIJ, o 
atleta deve estar no máximo 5% acima do peso limite da categoria.

8.  Judogi

Os atletas inscritos na Seletiva deverão estar trajados do judogui aprovado pela FIJ e com 
backnumber oficial;
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9.  Atendimento médico:

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.

10.  Outras  informações  importantes:

Exame de doping:
Seguindo a linha adotada pela Confederação Brasileira de Judô nas etapas anteriores, serão 
realizados exames de dopagem.

Sistema de apuração
Seletiva Projeto Tóquio 2020 – Etapa II

Apuração 1:

Na FASE CLASSIFICATÓRIA, nos pesos cujo número de inscritos for igual ou superior a 7 
(sete), estes serão divididos em uma chave de eliminatória simples, posicionados pela 
comissão técnica, e farão seus combates até a semifinal. Os 4 Semifinalistas se classificarão 
para a fase FINAL.

Normas Gerais para eventos Nacionais CBJ:

Solicitamos as Federações participantes da Seletiva especial atenção para as 
determinações constantes nas Normas Gerais para eventos Nacionais, expedidas pela CBJ.
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Na FASE FINAL os 4 (quatro) semifinalistas formarão um grupo onde o sistema de apuração 
será o de rodízio de todos contra todos, apurando dentre os vencedores o número de vagas 
de acordo com critérios estabelecidos pela comissão técnica para cada peso.
Em caso de empate, depois de concluída todas as rodadas de cada grupo, serão obedecidos 
os seguintes critérios de desempate:

1- Maior número de confrontos vencidos por cada atleta em seus confrontos; 
2- Maior número de pontos conforme a seguinte tabela:

Apuração 2:

Na FASE CLASSIFICATÓRIA, nos pesos cujo número de inscritos for igual a 6 (seis), estes 
serão divididos em 02 (dois) grupos denominados GRUPO “A” e GRUPO “B”.

Nesta fase o sistema de apuração será o de rodízio de todos contra todos apurando os 02 
(dois) melhores atletas de cada grupo.

3- Confronto direto;
4- Persistindo o empate, será marcado um novo confronto entre os atletas empatados.
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A- Vitória por Ippon ou equivalente

B- Vitória por Waza-Ari 

C- Vitória por Shido 

10 pontos

01 ponto

00 ponto

Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se eles são 
atingidos no tempo regular ou durante o Golden Score. 



3- Confronto direto;
4- Persistindo o empate, será marcado um novo confronto entre os atletas empatados
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Em caso de empate, depois de concluída todas as rodadas de cada grupo, serão obedecidos 
os seguintes critérios de desempate:

1 - Maior número de confrontos vencidos por cada atleta em seus confrontos;      
2 - Maior número de pontos conforme a seguinte tabela:

Na FASE FINAL O sistema de apuração também será o de rodízio de todos contra todos entre 
os 4 (quatro) melhores classificados na 1° fase, apurando dentre os vencedores o número de 
vagas de acordo com critérios estabelecidos pela comissão técnica para cada peso.

Apuração 3:

Nos pesos cujo número de inscritos for igual ou inferior a 5 (cinco) o sistema de apuração  
será o de rodízio de todos contra todos apurando dentre os vencedores o número de vagas de 
acordo com critérios estabelecidos pela comissão técnica para cada peso.

Em caso de empate, depois de concluída todas as rodadas, serão obedecidos os seguintes 
critérios de desempate:

1 - Maior número de confrontos vencidos por cada atleta em seus confrontos;      
2 - Maior número de pontos conforme a seguinte tabela:

A- Vitória por Ippon ou equivalente

B- Vitória por Waza-Ari 

C- Vitória por Shido 

10 pontos

01 ponto

00 ponto

Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se eles são 
atingidos no tempo regular ou durante o Golden Score. 



3- Confronto direto;
4- Persistindo o empate, será marcado um novo confronto entre os atletas empatados.

Quando apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria, deverá haver confronto entre 
eles no sistema de melhor de duas vitórias.
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A- Vitória por Ippon ou equivalente

B- Vitória por Waza-Ari 

C- Vitória por Shido 

10 pontos

01 ponto

00 ponto

Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se eles são 
atingidos no tempo regular ou durante o Golden Score. 
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