
 
 

 

Seletiva Estadual Universitária de Judô 
 

DATA/ LOCAL/ HORÁRIOS 

Data: 16 de junho de 2012 (SÁBADO). 
Local: ENAF (Encontro Nacional de Educação Física) – Pavilhão de Exposição Pereira Alvim – 
Avenida Maurilio Biagi, 1.800 – Subsetor Sul 06 – Ribeirão Preto 
 
Credenciamento Técnico: Os representantes Legais e os atletas deverão realizar o seu 
credenciamento antes do inicio da pesagem na arena de competição, no local do evento. 
 
Horários:  
 
Pesagem Oficial: Feminino e Masculino entre 10 horas e 11 horas no local da competição. 
Início da Competição: 15 horas. 
 

REUNIÃO TÉCNICA 

Logo após o termino da pesagem oficial será realizado o Congresso Técnico. Somente poderão 
participar as pessoas devidamente credenciadas pela FUPE, as quais deverão obrigatoriamente 
portar a credencial oficial do evento (CARTEIRA de IDENTIFICAÇÃO da FUPE).  
 
Horário: 11h.15min. – ao término da Pesagem. 
 

REGULAMENTO 

As entidades terão direito de inscrever um número ilimitado de atletas para competirem nas 
divisões, classes e categorias apresentadas nesse regulamento, distribuídas indistintamente ou 
sem limite em qualquer uma delas, vedada, porém, a participação do mesmo atleta em mais de 
uma categoria.  
 
Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO 
REGULARMENTE em INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que estejam 
CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO durante o ANO CORRENTE até 
o dia 20 de maio de 2012.  

NÃO HAVERÁ LIMITE DE IDADE PARA PARTICIPAÇÃO NESTE EVENTO. 

Os campeões das 14 CATEGORIAS em disputa terão VAGAS PRÉ-ASSEGURADAS para representar 
o estado de São Paulo e a FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE nos 
JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS – JUBS 2012 na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná entre os 
dias 18 e 27 de outubro de 2012. 

ESTA DETERMINAÇÃO DAR-SE-Á POR CONTA DO NÚMERO LIMITADO DE VAGAS PARA A 



 
 

 

REFERIDA COMPETIÇÃO NACIONAL ESTIPULADA PELA CBDU. 

Obs.1: Conforme determinação da CBDU, somente participarão dos Jogos Universitários 
Brasileiros 2012 (JUBS), atletas com até 24 anos.  

Obs.2: NO QUANTITTIVO GERAL DA MODALIDADE JUDÔ, PODEREMOS INSCREVER NO JUBs 2012 
ATÉ 02 (DOIS) ATLETAS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO. 

Obs.2: A DEFINIÇÃO DOS ATLETAS QUE IRÃO COMPOR A DELEGAÇÃO DE JUDÔ DA FUPE NO JUBs 
2012, SERÁ DE RESPONSABILIDADE E CRITÉRIO DA FUPE. 

DIVISÕES E CLASSES: 
 
As inscrições serão solicitadas em formulário próprio, conforme modelos anexos, devendo os 
atletas serem relacionados por nome, classe e categoria.  
 
Obs: O atleta que não confirmar o peso durante a pesagem oficial será automaticamente 
desclassificado.  
 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES SEM TODOS OS DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. 
A pesagem obedecerá às seguintes tabelas de peso:  
 

CLASSE FEMININA  
 

LIGEIRO Até 48kg 

MEIO LEVE + 48 a 52 kg 

LEVE +52 a 57 kg 

MEIO MÉDIO + 57 a 63 kg 

MÉDIO + 63 a 70 kg 

MEIO PESADO  + 70 a 78 kg 

PESADO  acima de 78 kg 

 
CLASSE MASCULINO 

 

LIGEIRO Até 60kg 

 MEIO LEVE + 60 a 66 Kg 

LEVE + 66 a 73 kg 

MEIO MÉDIO +  73 a 81 kg 

MÉDIO + 81 a 90 kg 

MEIO PESADO +90 a 100 kg 

PESADO  Acima 100 kg 

 
PESAGEM:  
 
A pesagem dos atletas inscritos para as lutas nas categorias individuais, masculino e feminino, será 
realizada para todos os participantes no mesmo local do evento em horários pré-estabelecidos 



 
 

 

pela organização do evento. 
 
 
IDENTIFICAÇÃO:  
  
O (a) judoca deverá apresentar obrigatoriamente sua carteira de filiação a FEDERAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES e a ficha de pesagem. Identificado, o atleta será 
encaminhado à área de competição, sendo desclassificados os retardatários. 
 
LUTAS: 
 
É obrigatória a utilização dos Quimonos branco e azul.  
 
Será utilizado o regulamento vigente pela Federação Paulista de Judô e Confederação Brasileira de 
Judô do ano de 2012. 
 
As disputas serão realizadas com a observância das seguintes regras:  
 

A) Será utilizado o sistema de chave de repescagem dos perdedores dos finalistas de cada 
uma das chaves, com os vencedores das repescagens opostas (repescagem ou chave 
olímpica) e com disputa de 3º colocado.  

 
PONTUAÇÃO DOS ATLETAS: 
 
A pontuação dos atletas obedecerá ao seguinte critério: 
 
CAMPEÃO – 05 pts. 
VICE-CAMPEÃO – 03 pts. 
TERCEIRO COLOCADO – 01 pt. 
 
A classificação das entidades para a modalidade será feita mediante a soma de todos os pontos 
obtidos por seus atletas nas diversas categorias. 
 
Se porventura ocorrer empate na contagem geral, prevalecerá no desempate entre as instituições, 
a que tiver o maior número de atletas campeões seguindo-se os de vice-campeões, terceiros 
colocados, a equipe com melhor classificação, o maior número de atletas inscritos. 
 
Haverá premiação individual, mas não se contará pontos na classificação das entidades, nas 
categorias em que houver apenas um atleta ou equipe. 
 
PREMIAÇÃO:  
 
Nas disputas, serão agraciados com medalhas os atletas que conquistarem o primeiro, segundo e 
terceiro colocados de cada categoria. 
 
Os dois melhores judocas da competição (um no masculino e um no feminino), escolhidos por 



 
 

 

uma banca examinadora, ganharão como prêmio um estágio no Centro Olímpico de Esportes na 
cidade de Colonia, na Alemanha, com todas as despesas pagas.  
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
  
A FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES não se responsabilizará por eventuais 
acidentes que possam ocorrer com os atletas durante as lutas, prestando tão somente os 
primeiros socorros. 
 
Cada entidade, em concordando com os termos deste Regulamento, deverá indicar uma pessoa 
para representá-la no dia do evento, que deverá estar devidamente credenciado com carteira de 
identificação da FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES para ter livre acesso a todas 
as dependências do local do evento. 
 
Previamente a realização dos torneios, haverá um Congresso Técnico, onde as entidades deverão 
fazer-se presentes na pessoa de um responsável, para eventuais esclarecimentos. 
 
Só serão aceitas reivindicações dos responsáveis das entidades que estiveram presentes no 
Congresso. 
 
As ocorrências ou assuntos que não estejam descritos em regulamento, serão analisados em 
Congresso Técnico e no dia do torneio pela comissão organizadora do evento. 
 
A inscrição no evento significa que as entidades estão de acordo com o regulamento. 
 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

Todas as entidades ou atletas responsáveis deverão efetuar as inscrições até o dia 12 de junho de 
2012, sob pena de estarem sujeitos a não participação no referido torneio. 
 
PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. 
 
Será considerado documento hábil para identificação do atleta, a CARTEIRA de FILIAÇÃO 
(ATLETAS e DIRIGENTES) da FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE 
atualizada e regularizada (ano vigente), adquirida através dos critérios pré-estabelecidos pela 
DIRETORIA EXECUTIVA da FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE, devendo 
a mesma ser apresentada impreterivelmente antes e/ou durante a competição juntamente com 
um DOCUMENTO ORIGINAL com FOTO (RG/ Cédula de Identidade) fornecida pela SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA; Passaporte com VALIDADE VIGENTE; Carteira Nacional de Habilitação 
(modelo novo com foto e VALIDADE VIGENTE); Carteira de Identidade Profissional, expedida por 
órgãos reconhecidos pela legislação federal (CREF, CRM, OAB, CREA, CRO, CRF, etc.) e RNE 
(Registro Nacional de Estrangeiro Permanente) com VALIDADE VIGENTE também. 
 
O valor da inscrição é de R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) por atleta para as ENTIDADES 
FILIADAS no ano de 2012. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ATLETAS DAS ENTIDADES NÃO FILIADAS NO ANO DE 2012 TERÃO O VALOR DE R$ 65,00 
(SESSENTA E CINCO REAIS). 
 
O pagamento da inscrição deverá ser feito impreterivelmente até 15 horas do dia 12 de junho de 
2012 na sede da FUPE, em São Paulo, ou por meio de depósito bancário (dados abaixo). O 
comprovante de depósito e a ficha de inscrição poderão ser enviados via sedex ou pelo e-mail 
fupe@fupe.com.br até o dia 12 de junho de 2012.  
 
Dados Bancários: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA – 3569-6  
CONTA – 2283-7 
 
FAVORECIDO – FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE 
CNPJ 43.280.254/0001-13 
 
Endereço da FUPE: 
Rua Manoel da Nóbrega 802 – Paraíso – São Paulo – CEP: 04001-002 
 
Telefone de contato: 
(11) 6470-5481 
 
E-mail: 
fupe@fupe.com.br  
 

DIRETOR: Prof. Edison Minakawa – Tel.: (11) 7747-5066 – E-mail: minakawas@hotmail.com  
DELEGADO: Prof. Peterson Campos – Tel.: (16) 9122-7111 – E-mail: petersonjudo@hotmail.com  

mailto:fupe@fupe.com.br
mailto:fupe@fupe.com.br
mailto:minakawas@hotmail.com
mailto:petersonjudo@hotmail.com


 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Seletiva Estadual Universitária de JUDÔ 
 
 

Entidade: _______________________________________ 
 
 

Nº. NOME CLASSE CATEGORIA FAIXA 
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11     
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25     

 
A Organização do Evento isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais acidentes 
ocorridos durante o evento, sendo de total responsabilidade dos dirigentes das entidades 
participantes. 
 
São Paulo, _______ de __________________ de 2012. 
 
 
 
____________________________________             ______________________________________ 

(Nome do representante da entidade)               (assinatura do representante da entidade) 


