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Carta Convite  

É com imensa alegria que venho convidar o estimado clube e sua conceituada equipe a 

participar da 1ª Copa Prados de Judô que será realizada na cidade de Prados-MG, no Ginásio 

Poliesportivo Adalberto de Carvalho Valle. 

 Para atletas nascidos dentro das seguintes faixas etárias: 

 ● Biriba: nascidos em 2015 e 2016  

● Petiz: nascidos em 2013 e 2014  

● Mirim: nascidos em 2011 e 2012  

● Infantil: nascidos em 2009 e 2010  

● Sub 13 ou Infanto-Juvenil: nascidos em 2007 e 2008  

● Sub 15 ou Pré-Juvenil: nascidos em 2005 e 2006  

● Sub 18 ou Juvenil: nascidos em 2002, 2003 e 2004  

● Sub 21 ou Júnior: nascidos em 1999, 2000 e 2001  

● Sênior: nascidos em 1998 e anteriores  

● Veterano: nascidos em 1989 e anteriores.  

COPA PRADOS DE JUDÔ  CARTA CONVITE E REGULAMENTO 

01. LOCAL: Ginásio Poliesportivo Adalberto de Carvalho Valle. 

 02. DATA: 07 de Dezembro de 2019 

03. PROGRAMAÇÃO:  

● 9h – Cerimônia de abertura  

● 9h 15min - Judocas nascidos em 2013, 2014, 2015 e 2016  

● 10h 30min - Judocas nascidos em 2011 e 2012  

● 11h 30min - Judocas nascidos em 2009 e 2010  

● 12h 30min - Judocas nascidos 2008 e anteriores  

4. INSCRIÇÕES: As inscrições serão aceitas até o dia 24 de Novembro, Domingo. As inscrições 

deverão ser feitas ATRÁVES DE E-MAIL PARA Copaprados@gmail.com, obedecendo às classes 

e categorias de peso. As inscrições deverão ser enviadas através da ficha de inscrição padrão, 

para que possa facilitar nos trabalhos da equipe técnica. Toda e qualquer alteração somente 

poderá ser feita até o prazo. Será livre o número de atletas inscritos nas categorias de cada 

classe, não haverá prorrogação dos prazos estabelecidos nesta circular e não serão aceitas 

inscrições ou alterações por telefone.  

5. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO POR ATLETA: R$ 30,00 ( trinta reais) por cada inscrição. Efetuar 

pagamento via depósito bancário e apresentar comprovante ao diretor técnico do Judô Moya. 

 5.1- BÔNUS PROFESSOR: O Clube participante que tiver um número superior a 10 inscrições, 

terá um bônus professor no valor de R$ 10,00 reais por inscrição.  

DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO:  

● BANCO ORIGINAL  

● Agência: 9215 ●  

C/c: 14164-0  

● Sylvio dos Santos Moya 
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● CPF: 002.377.501-71  

6. CONGRESSO TÉCNICO: Será realizado no Sábado a partir de 08hs no Ginásio.  

7. PESAGEM: De acordo com o REGULAMENTO só serão pesados os quatro semifinalistas no 

momento da competição, seguindo a tabela de peso da LMJ. 

 8. CLASSES A SEREM DISPUTADAS: 8.1 – classes Biriba, Petiz, Mirim, Infantil, serão divididos 

em festival 1 ( nascidos em 2013, 2014, 2015 e 2016) festival 2 ( nascidos em 2011 e 2012) 

festival 3 ( nascidos em 2009 e 2010). O objetivo é promover o intercâmbio, proporcionando 

um momento lúdico, apresentando aos pais os trabalhos realizados com seus filhos nas escolas 

e academias. 8.2 – Classes Infanto-Juvenil, Pré-Juvenil, Juvenil, Júnior, Sênior, Máster 

(masculino e feminino): Serão disputadas pelo sistema de eliminatória simples sem 

repescagem. O sistema de apuração dos classificados em primeiro, segundo e dois terceiros, a 

partir de quatro atletas será o seguinte: Campeão – O atleta vencedor da luta final Vice 

Campeão – O atleta vencido na luta final Terceiros colocados – Os atletas perdedores do 

campeão e vice-campeão Haverá GOLD SCORE em todas as lutas que não foram decididas em 

tempo normal. O tempo do GOLD SCORE será o mesmo da luta, respeitando a classe e 

categoria no momento. 8.3 – Com três atletas será obedecido o sistema de rodízio simples. Um 

contra todos 8.4 – Com dois atletas será realizada uma melhor de três combates. Se houver 

dois ou mais atletas em uma categoria e por qualquer motivo seus adversários não 

compareçam ele será declarado campeão e seu clube receberá a pontuação referente a sua 

classificação. Para os atletas ausentes não haverá pontuação. Para ter direito a esta pontuação 

o atleta deverá estar presente até a premiação. O atleta que não tiver adversário deverá ser 

chamado e receber a vitoria dentro do shiai-jo. O (a) atleta menor de 18 anos poderá disputar 

na classe imediatamente superior desde que autorizado pelo Pai ou Responsável e pelo 

Responsável Técnico, respeitando o limite de disputa em apenas uma classe. 8.5 - As técnicas 

de Kansetsu-Waza e Shime-Waza só serão válidas a partir da classe Juvenil masculino e 

feminino. 8.6 – Alunos com necessidades especiais não haverá pontuação, somente 

acontecerá à luta e premiação, de acordo com regulamento. 9. TEMPO DE LUTA: ● Infantil: 2 

minutos ● Infanto-Juvenil e Pré-Juvenil: 03 minutos ● Juvenil, Júnior e Sênior: 04 minutos. ● 

Aspirante e Máster – 03 minutos Qualquer competidor das classes Infanto - Juvenil à Sênior 

terá entre os intervalos de suas lutas, um descanso de 03 (três) minutos no mínimo de acordo 

com regulamento técnico 2019. 10. ALIMENTAÇÃO: Será de responsabilidade do Clube. 11. 

ATENDIMENTO MÉDICO: Será de responsabilidade do Clube. Haverá um atendimento de 

plantão para prestar os primeiros socorros. 12. TRANSPORTE: Será de responsabilidade do 

Clube. 13. PREMIAÇÃO: Serão premiados todos os participantes do Festival, Petiz, Mirim, 

Infantil e alunos com necessidades especiais. Nas demais classes serão premiadas com 

medalhas todos os atletas classificados em 1º, 2º e terceiros colocados de cada categoria. Os 

atletas classificados que desejarem obter seu Certificado poderão solicitá-lo no momento da 

competição. Taxa do Certificado: R$ 15,00 (quinze reais). 14. CONTAGEM GERAL: ● 1º Lugar = 

10 pontos ● 2º Lugar = 06 pontos ● 3º Lugar = 04 pontos Será declarado “Clube Vencedor” da 

competição, o clube que obtiver maior número de medalhas de ouro. Em caso de empate o 

critério de desempate será o clube que tiver maior número de inscrição na competição. 15. 

ARBITRAGEM 15.1 - Serão obedecidas as Regras de Arbitragem da LMJ. 15.2 - Cada Associação 
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deverá indicar um árbitro e um mesário ou auxiliar de competição, para trabalharem no 

evento, que deverão ser relacionados na ficha de inscrição. 15.3 - Os árbitros deverão se 

apresentar ao Diretor de Arbitragem meia hora antes do início do evento com a vestimenta 

adequada. 15.4 - Os árbitros deverão estar uniformizados conforme decisão tomada no Curso 

de Arbitragem 16. HIGIENE: Todos os atletas deverão se apresentar com o Judogi limpo, 

emblema de sua associação, devendo ainda apresentar com o mínimo de higiene pessoal. 16.1 

– De acordo com as regras olímpicas do judô somente serão permitidos judogis oficiais 

(brancos e azuis), e com emblema da associação. 17. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os casos 

omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. 
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INSCRIÇÃO DE ATLETA 

Clube:____________________________________                 Técnico:________________________ 

Cidade:___________________________________ 

 

Nome Completo Classe Categoria 
Data 

Nascimento 

1-    

2-    
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Árbitro:_____________________________________________________________ 

Mesário:____________________________________________________________ 
 

Eu _______________________________________ , professor do clube / associação 

_____________________________, declaro para fins de oficializar o registro de inscrições na 1ª Copa 

Prados de Judô, que concordo integral e expressamente com a inscrição realizada, e me 

responsabilizo por todas as informações prestadas por mim referentes ao meu clube e atletas. 

Realizado registro dos atletas antes do dia 24/11/19, cumprindo o prazo estipulado. 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor Técnico. 

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    

8-    

9-    

10-    

11-    

12-    

13-    

14-    

15-    

16-    

17-    

18-    

19-    

20-    


