SELETIVA NACIONAL DA BASE
SUB18 E SUB21

1. Organização e realização:
Confederação Brasileira de Judô
Endereço: Avenida 20 de Janeiro, S/N – Terminal 1 - 3o. Piso - Setor A Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro-Galeão – Ilha do Governador - Rio de Janeiro, RJ – Brasil - CEP 21941-570.
Apoio:
Federação Baiana de Judô (FEBAJU).
2. Local e data do evento:
Centro Panamericano de Judô/ CT CBJ.
Lauro de Freitas, Praia de Ipitanga – BA.
De 25 a 29/11/2015
3. Contato:
E-mail: eventos@cbj.com.br
4. Informação sobre inscrições:
De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da Confederação Brasileira
de Judô, as Federações participantes do Processo Seletivo Nacional - Categorias Sub 18 e Sub 21 (2016)
deverão estar atentas para as seguintes informações:
 Apresentar atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o (s) atleta (s) em pleno
gozo de suas faculdades físicas e mentais em condições de participar do evento, devendo o
mesmo a ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas Sub18 em 25/11/2015 e os
atletas do Sub21 em 27/11/2015. (o carimbo do médico, com o nº do CRM é obrigatório e
somente será aceito o documento original).


Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE AUTORIZAÇÃO especifico, assinado pelo
pai ou responsável legal e devidamente avalizado pelo presidente da Federação de origem, em
caso de atletas menores de 18 anos.



Todos os atletas deverão apresentar no ato do credenciamento da pesagem e repesagem 5%, a
carteira de sua Federação/2015 ou documento de identificação de validade nacional com foto.

5. Prazo final de inscrições:
Até o dia 10/11 (terça-feira) deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes na plataforma
ZEMPO, data em que as inscrições serão encerradas e a plataforma fechada para este evento.
6. Hospedagem
Não designaremos hotel oficial, todas as atividades acontecerão no Centro Pan-Americano.
7. Taxas
O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 70,00 (setenta reais) por atleta inscrito, e deverá ser paga
através do boleto bancário emitido no ZEMPO na própria página de inscrições. (Favor se certificar da
equipe que irá participar antes do pagamento. Após efetuada não haverá a devolução da taxa)
8. Arbitragem
Atuarão no Processo Seletivo Nacional - Categorias Sub 18 e Sub 21 (2016), árbitros convocados pela
Confederação Brasileira de Judô através da Comissão Nacional de Arbitragem.
9. Transporte interno
O transporte durante todo o evento será de inteira responsabilidade dos atletas/delegações.
10. Atendimento médico
Serão prestados os primeiros socorros em caso de acidente durante a competição, mas a CBJ não
se responsabilizará por despesas médicas que por ventura possam ocorrer em decorrência do
mesmo.
11. Regulamento Específico:
Todos dispositivos das “NORMAS GERAIS PARA EVENTOS NACIONAIS 2015” serão aplicados ao PROCESSO
SELETIVO NACIONAL - CATEGORIAS SUB 18 E SUB 21 (2016), exceto as especificações constantes nos itens
relacionados abaixo:
a. Sorteio:
 Para o sorteio de ambas as classes, utilizaremos o sistema de “cabeça de chave” de acordo com o
Ranking Nacional da base de 2015, desde que o atleta não mude de classe ou categoria de peso.
 Os atletas serão distribuídos nas suas respectivas sumulas, tendo como base o clube ao qual
pertence e não o estado.

b. Classe de idade:
Será referenciada pelo ano de 2016.



Sub 18 – (15, 16 e 17 anos) Nascidos em: 2001,2000 e 1999.
Sub 21 – (18, 19 e 20 anos) Nascidos em: 1998,1997 e 1996.



Obs.: Não serão permitidas dobras de classes

c. Shime-Waza e Kansetsu-Waza:


As técnicas de Shime-Waza e Kansetsu-Waza serão permitidas para ambas as classes.

Obs.: Caso o atleta da classe Sub 18 venha a desmaiar em decorrência de um estrangulamento aplicado
pelo adversário, perderá o combate por Ippon, e não poderá retornar a competição, sob nenhuma
hipótese.
d. Forma de disputa:


Até 5 atletas: Rodízio (todos contra todos);



Com 6 ou mais atletas: Eliminatória com dupla repescagem. Participam da repescagem todos os
perdedores dos semifinalistas;



Os finalistas e os vencedores das repescagens realizam um rodízio (todos contra todos em
igualdade de condições), classificando-os entre a primeira e quarta colocação, utilizando a ordem
dos seguintes critérios:
1. Número de Vitórias;
2. Contagem de Pontos conforme a seguinte tabela;
A – Vitória por Ippon ou equivalente
B – Vitória por Waza-Ari
C – Vitória por Yuko
D – Vitória por Shido (1, 2 ou 3)
E – Vitória no Golden Score

10 pontos
07 pontos
05 pontos
01 ponto
01 ponto

3. Confronto Direto entre os atletas empatados;
4. Menor tempo acumulado entre os combates vencidos;
5. Permanecendo o empate deverá haver um novo Combate entre os atletas
empatados;
Durante a realização do sistema de rodízio se algum atleta por qualquer motivo não puder continuar na
disputa, será considerado último colocado da súmula e todos os seus adversários serão declarados
vencedores, recebendo 10 pontos pela vitória, mesmo nos combates já realizados.

12. Seletiva Nacional - Sub 18


Objetivo: Iniciar o processo de seleção dos atletas que representarão o país nos eventos oficiais.
Graduação mínima: Feminino: Verde / Masculino: Roxa.

Campeão:




Classificado para o Treinamento de Campo Nacional (*Possibilidade de despesas custeadas pela
CBJ);
Oportunidade de Adesão no Estágio Internacional Sub 18, caso seja realizado.
Somará pontos no Ranking Nacional conforme tabela.

2º, 3° e 4° Colocados:
Oportunidade de Adesão no Estágio Internacional Sub 18, caso seja realizado.
 Somará pontos no Ranking Nacional conforme tabela.
13. Seletiva Nacional - Sub 21
Objetivo: Iniciar o processo de seleção dos atletas que representarão o país nos eventos oficiais.
Graduação mínima: Feminino: Roxa / Masculino: Marrom.
Campeão:
 Classificado para o Treinamento de Campo nacional (*Possibilidade de despesas custeadas pela CBJ);
 Oportunidade de adesão no Estágio Internacional Sub 21, caso seja realizado.
 Somará pontos no Ranking Nacional conforme tabela.
2º, 3° e 4° Colocados:



Oportunidade de Adesão no Estágio Internacional Sub 21, caso seja realizado.
Somará pontos no Ranking Nacional conforme tabela.

Obs.: *O pagamento das despesas pela CBJ está vinculado a aprovação do projeto e captação dos
recursos.

14. Adesão:
Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os custos da viagem
(hospedagem, alimentação, transporte e inscrições).
Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, poderão participar do
processo de adesão:
 Campeão Pan-americano Sub 18/Sub 21 - 2015.
 Medalhista em Estágio Internacional 2015.
 Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2015/2016.
 Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2015/2016, de acordo com a faixa etária.
Recomendações:
 Recomendamos que todos os atletas tenham passaporte internacional válido.
 Ao fazer o passaporte, os menores deverão incluir no mesmo autorização para viajar
desacompanhado.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO

DATA

25 Novembro
Quarta-feira

26 Novembro
Quinta-feira

27 Novembro
Sexta-feira

28 Novembro
Sábado
29 Novembro
Domingo

HORÁRIO

AÇÃO

LOCAL

13:00-17:00

Credenciamento Sub 18 e Sub 21

Centro Pan-americano

19:00

Sorteio

Centro Pan-americano

19:00-19:30

Pesagem Sub 18 - Masculino

Centro Pan-americano

20:30

Clinica de Arbitragem

Centro Pan-americano

08:15-08:45

Repesagem com 5% Sub 18 Masc.

Centro Pan-americano

09:00

Seletiva Sub 18 - Masculino

Centro Pan-americano

19:00-19:30

Pesagem Sub 18 - Feminino

Centro Pan-americano

08:15-08:45

Centro Pan-americano

09:00

Repesagem com 5% Sub 18 Fem.
Seletiva Sub 18 – Feminino

10:00-15:00

Credenciamento Sub 21

Centro Pan-americano

19:00-19:30

Pesagem Sub 21 – Masculino

Centro Pan-americano

20:00

Sorteio Sub 21

Centro Pan-americano

08:15-08:45

Repesagem com 5% Sub 21 Masc.

Centro Pan-americano

09:00

Seletiva Sub 21 - Masculino

Centro Pan-americano

19:00-19:30

Pesagem Sub 21 - Feminino

Centro Pan-americano

08:15-08:45

Repesagem com 5% Sub 21 Fem

Centro Pan-americano

09:00

Seletiva Sub 21 - Feminino

Centro Pan-americano

Centro Pan-americano

Obs.: Conforme as Regras da FIJ, para a repesagem, cuja tolerância será de 5%, serão sorteados 04
atletas de cada categoria de peso. Sendo necessária a apresentação da carteira de sua
Federação/2015 ou documento de identificação de validade nacional com foto.
15. Desafio Internacional.
No dia 30 de novembro acontecerá um desafio internacional entre uma seleção Brasileira e a equipe da
ÁUSTRIA.
16. Treinamento de Campo.
Nos dias 01 e 02 de dezembro será realizado treinamento de campo aberto aos participantes da
seletiva nacional.
Os interessados em participar do treinamento de campo deverão se inscrever através do ZEMPO, até o
dia 10/11/2015.
Não serão aceitas inscrições após a data limite.

