
 
 

                                                                                               
 
     
 
 
 

 
 
 

Convite 
 
 

Prezados (as) Srs.(as) 
 

  

Vimos por meio deste convidá-los a participar do  
“XII Torneio de Judô Cidade de Itapecerica da 
Serra”, á ser realizado no dia 27 de maio de 
2018 ás 09h 00min, Sito Avenida: Dona Anila 
Nº1001 No Ginásio Poliesportivo Antônio 
Baldusco, pelas festividades do município. 
Solicitamos uma confirmação de sua 
participação até o dia 26/04/18 pelo e-mail 
aduc_esportes@yahoo.com.br ou 
marcao_mau@hotmail.com. Certos de 
contarmos com vossa honrosa presença. 
Agradecemos antecipadamente. 

 
 

ADUC   -   SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 PMIS 

 



 

 
 
 

                                                                                               
 
     
 
 
 

                                                                                         
Srs.(as) Professores (as); 

 

XII TORNEIO DE JUDO ¨CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA¨ 

 

A ADUC ASSOC. DESP. UNIAO DA COMARCA em conjunto com a Prefeitura Municipal 

de Itapecerica da Serra, realizará no dia 27 de Maio de 2018 o “XII TORNEIO DE JUDO 

CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA”, no Ginásio Poliesportivo Antônio Baldusco     em 

Itapecerica da Serra, que será disputado nas classes Mirim a Veteranos (30 anos e acima) no 

Masculino e Mirim a Adulto (júnior e sênior juntos) no Feminino.  

 

          R E G U L A M E N T O 

 

1) Da Pesagem – A pesagem será feita no local abaixo, obedecendo aos horários e datas abaixo: 

 

Domingo dia 27 de maio de 2018 - No local da competição 

Das  7: 45 hs as  8:30hs  para as classes sub9 e sub11 

Das  8:35 hs as  9:20hs para as classes sub13e sub15 

Das 9:25 hs as 10:05 hs as classes para Veteranos, Sub 18, Sub 21, Sênior Masculino e Adulto 

Feminino. 

 

2) Das Inscrições – E obrigatório que o atleta seja federado na 1ª ou na 2ª divisão 2018 . Será 

cobrada uma taxa de R$ 25,00(vinte cinco reais), que deverá ser paga no ato da pesagem. 

 

2 a) – 30 atletas feminino e 40 atletas masculino por agremiação, poderá ser inscrita equipe B se 

necessário. 

             

2 b) – Categorias do Sênior 

 

Feminino (adulto) será disputado em 4 (quatro) categorias, sendo: 

Ligeiro ( - 48 Kg); 

Leve ( - 57 Kg); 

Médio ( - 70 Kg ); 

Pesado ( + 70 Kg ).  

Masculino será disputado em 7 (sete) categorias, sendo:  

Ligeiro ( - 60 Kg ); 

Meio Leve (- 66 Kg); 

Leve (- 73 Kg); 

Meio Médio (- 81 Kg); 

Médio (- 90 Kg); 

Meio Pesado (- 100 Kg);  

Pesado (+ 100 Kg ). 
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Obs.: Nenhuma associação poderá inscrever atleta que pertença a outra Associação. Caso seja 

constatado que o atleta pertença a outra instituição após já ter lutado, não será computado pontos 

para a Associação  que o inscreveu. E a agremiação estará fora da contagem geral de pontos. 

 

3) Da Documentação – Todo atleta deverá portar a Carteira  da F.P.J. para o ano de  2018   

 

4) Apuração das chaves – os atletas serão sorteados para o preenchimento das chaves, logo após a 

pesagem. Caso algum atleta no momento da pesagem estiver em peso diferente o mesmo será 

colocado na chave a que pertence. Será adotado o sistema de chave simples não havendo 

repescagem. 

 

5) Da Premiação – Os atletas classificados em 1º, 2º e os dois 3º , receberão medalhas alusivas ao 

evento. As equipes classificadas até 5° lugar serão premiadas com Troféus alusivos ao Evento. 

Os atletas da Classe Sênior, todos os campeões Masculino e Adulto Feminino receberão um 

premio extra de R$100,00(cem reais), que somente será pago ao próprio atleta em espécie. 

 

Não será ofertado o premio extra, se: 

- O atleta estiver sozinho em sua categoria de peso. 

- A Agremiação não pagar a taxa de arbitragem, ate as 10: 30hs na mesa técnica. 

- A Agremiação não participar da abertura com no mínimo de 5 atletas. 

- A Agremiação não apresentar 1 oficial de mesa(não competidor) ou 2 competidores 

 

6) Tempo das lutas 

Mirim (sub 9), infantil (sub11) e infanto juvenil (sub13) 2,00(dois minutos); 

Pré-juvenil (Sub-15) e veteranos 3’(três minutos); 

Juvenil (sub18), Junior (sub21), Sênior e Adulto Feminino 4(quatro minutos). 

  

7) Cronometragem   - Será tempo corrido, devendo haver interrupção do tempo apenas em caso 

de atendimento médico, arrumar o Judogui, Arrumar Tatamis, e Confabulação dos Árbitros. 

 

8) Da Arbitragem – Toda associação deverá pagar a taxa de R$  110,00(cento e dez reais) 

(arbitragem) para a organização, até às 10:30 hrs, na mesa técnica e indicar 2 oficiais de mesa. A 

entidade que não atender este item estará automaticamente desclassificada da contagem de pontos. 

(Arbitragem será da FPJudô já convocada). 

Obs: SERA ULTILIZADO O JUDOGUI BRANCO( na premiação não será permitido uso do 

judogui azul assim como na abertura) 

 

9) A Comissão Organizadora é soberana para resolução de qualquer problema surgido dentro da 

competição. 

 

10) Os organizadores do Evento não serão responsáveis por quaisquer acidentes que venham a 

ocorrer durante a competição, devendo ser prestado os primeiros socorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 PMIS 

 



 
 

                                                                                               
 
     
 
 
 

 
 
 
 

 

P R O G R A M A Ç Ã O 

 XII TORNEIO DE JUDO DA “CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA”  

 

DATA:   27 / 05 2018 

Pesagem – Domingo –Das  7:45hs as  8:20hs  para as classes Mirim e Infantil . 

             Das  8:25hs as  9:20hs   para as classes Infanto Juvenil e Pré Juvenil. 

             Das  9:25hs   as 10:05hs as classes para Juvenil , Junior e Sênior 

 

LOCAL – GINASIO  POLIESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO(ginásio principal) 

 Av. Dona Anila, 1001  – Bairro da  Olaria (rua da delegacia de policia) 

      Itapecerica da Serra – SP 

 

 ABERTURA – A partir das 8:45hs 

INICIO DA COMPETIÇÃO – As 9:20hs 

 

 

ENTREGA DAS INSCRIÇÕES – PRAZO FINAL 18/05/2018 – As inscrições deverão ser 

remetidas através do e-mail: marcao_mau@hotmail.com 

Aos cuidados do Sr. Marco Aurélio Uchida (Coordenador)-FPJUDO 

 

 

REFERENCIAS – na Rua da Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra,  .   

Maiores informaçoes: (11) 984872347- Eduardo Lourencetto ou (11)997231622- Marco Uchida

    

 

 

HOTEIS              - HOTEL DEL VERDE (11) 4667-4666//-HOTEL POR DO SOL 43217049 

          - Hotel LAREN  EVENTOS - SITE 

                            - Hotel  Por do  Sol (11) 43217049   

 

 

 

 PMIS 
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“ XII TORNEIO DE JUDO CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA” 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
   

 

 

  associação ou clube:                                                                      (  )masculina;      (  )feminina 
NOME DO ATLETA SEXO CLASSE CATEGORIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Atesto que os atletas acima estão em perfeitas condições físicas para participar do torneio, isentando a Federação 

Paulista de Judô e a ADUC por quaisquer acidentes que ocorram durante a realização do evento. 

Assinatura do professor responsável: _________________________________________ 

Nome tecnico:___________________________________________________________________ 

CREF: _______________________________ Tel:______________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 PMIS 

 

Essa ficha de inscrição deverá ser enviada por e-mail marcao_mau@hotmail.com até o dia 17/05/2017   
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Anexo Termo de Responsabilidade e Atestado Médico para atletas 
veterano 

XII Torneio de Judô de Itapecerica da Serra 
 

Associação: _____________________________________________________ 
 
Nome do(a) Atleta:________________________________________________ 

Filiação:  

Pai:_______________________________________________________ 

Mãe:______________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Cidade:____________________________ 

Fone: (______)______________________ 

Data de Nascimento:____/____/_____.    

RG.:______________________________ 

Carteira da F.P.Judô nº_______________________ 

 

Termo de Responsabilidade do Atleta  

O(A) Atleta acima qualificado(a) declara ter pleno conhecimento do regulamento e das 
regras deste “XII Torneio de Judô de Itapecerica da Serra ” isentando de qualquer 
responsabilidade a Federação Paulista de Judô, por acidentes que aconteçam durante a 
realização do evento. 
 
______, de __________________ de 2018. 
 

__________________________________ 

Assinatura do atleta 

 

Atestado Médico 

O(A) abaixo assinado(a), profissional devidamente habilitado(a), atesta que, o(a) atleta 
acima qualificado(a) encontra-se apto(a) física e mentalmente, para disputar o “XII 
Torneio de Judô de Itapecerica da Serra”, que será realizado no dia 27 de maio de 
2018 na cidade de Itapecerica da Serra – SP. 
________, de __________________ de 2018. 
 

 

 

 

 PMIS 

 



______________________________________ 

assinatura e carimbo do Médico 
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