




A Liga Nacional de Judô, através da Liga Estadual de Judô de Santa Catarina,  

tem a honra de convidar sua entidade a participar do 

CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DAS LIGAS DE JUDÔ 2017 

DATA: 16 de setembro de 2017 
CIDADE: Florianópolis – Santa Catarina — Brasil

LOCAL: Ginásio de Esportes Saul Oliveira "Capoeirão" — Av. Gov. Ivo Silveira, 2.929 - Capoeiras, Florianópolis - SC

PROMOÇÃO: Liga Nacional de Judô — Brasil

ORGANIZAÇÃO: Liga Estadual de Judô de Santa Catarina e Liga Nacional de Judô — Brasil

REALIZAÇÃO: Master Esportes

APOIO: Federação Mundial de Judô, União Pan-americana de Judô e Prefeitura Municipal de Florianópolis


Farão parte do CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DAS LIGAS DE JUDÔ 2017, os seguintes eventos: 


CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO PRINCIPAL:  

• Disputas individuais com os atletas divididos por naipe, idade e peso.


• Masculino e feminino: SUB-13 (11 e 12 anos); SUB-15 (13 e 14 anos); SUB-18 (15-17 anos); SUB-21 (18-20 
anos); SÊNIOR (21-29 anos); MASTER M1/F1 (30-34 anos) e M2/F2 (35 anos e mais)


CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DE ASPIRANTES: 

• Disputas individuais com os atletas iniciantes divididos por naipe, idade, peso e graduação.


• Masculino e feminino: SUB-13 DIVISÃO (11 e 12 anos; até faixa cinza); SUB-15 DIVISÃO (13 e 14 anos; até 
faixa azul); OPEN DIVISÃO (15 anos; até faixa laranja)


CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO - JUDÔ PARA TODOS: 

• Disputas individuais com os atletas com necessidades especiais divididos por naipe, idade e peso.


FESTIVAL NACIONAL:  

• Atletas de até 10 anos de idade, masculino e feminino, em disputas amistosas com premiação para todos 
os participantes e participação dos pais.


CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES:  

• Disputas em formato por equipes, divididos por idade. As equipes serão formadas por atletas de um 
mesmo clube e enfrentaram outros clubes do Brasil pelo título de melhor clube do Brasil na respectiva 
divisa de idade.


• Masculino e feminino: classes OPEN MENORES (11 a 14 anos) e OPEN MAIORES (15 anos e mais).


CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DE KATA: 

• Disputas em duplas de qualquer naipe, idade ou graduação nos kata oficiais da Kodokan selecionados:


• Nage-no-Kata, Katame-no-Kata, Kodokan Goshin-jutsu, Kime-no-Kata e Ju-no-Kata
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INFORMAÇÕES DO EVENTO


• Liga Nacional de Judô — www.lnj.com.br | www.facebook.com/liganacionaldejudo 


• Luiz Pavani (Vice-Presidente LNJ) - (55) 8408 5000 (Claro / What’s App) - presidente@judogaucho.com.br

• Patrick Santos (Organização Local) - (48) 99107 3313 (Vivo / What’s App) - patrickclementinodossantos@gmail.com


CRONOGRAMA DO EVENTO 

8/SETEMBRO — INSCRIÇÕES 

• Data limite para envio das inscrições e pagamento


16/SETEMBRO (SÁBADO) — EVENTO 

9:00 - Credenciamento técnico


	 9:15 - Pesagem oficial


	 10:00 - Cerimônia de abertura


10:30 - Início dos combates


    * não haverá intervalo para o almoço 

INSCRIÇÕES 

• As inscrições deverão ser feitas impreterivelmente até 8 DE SETEMBRO (sexta-feira). 

• Somente serão aceitas inscrições através do formulário eletrônico no site da Liga Nacional de Judô. 


Acesso em www.lnj.com.br/sul2017 ou através do menu superior em INSCRIÇÕES em www.lnj.com.br 


• O pagamento das inscrições será feito exclusivamente através de depósito/transferência para LIGA RIOGRANDENSE DE JUDÔ - Conta 
06.852539.0-6 / Agência 0924 – BANRISUL


• O atestado médico e a autorização de participação deverão ser entregues no ato do credenciamento das delegações.


• O atleta que desejar lutar em mais de uma classe deverá pagar o valor de tantas inscrições quantas fizer.


VALORES


• INDIVIDUAL: R$60 (sessenta reais) por inscrição de atleta.


• INDIVIDUAL SC: R$40 (sessenta reais) por inscrição de atleta (somente para atletas de Santa Catarina).


• KATA: R$60 (sessenta reais) por dupla de kata.

• INTERCLUBES: R$60 (sessenta reais) por equipe.


• JUDÔ PARA TODOS: GRATUITO 

PREMIAÇÃO 

• FESTIVAL NACIONAL: medalhas iguais para todos os atletas (até 10 anos).


• INDIVIDUAL: medalhas para os atletas classificados até 3º lugar  — 1º, 2º, 3º, 3º (dois terceiros).


• KATA: medalhas para as duplas de classificadas até 3º lugar  — 1º, 2º, 3º (um terceiro).


• INTERCLUBES: medalhas para as equipes classificadas até 3º lugar  — 1º, 2º, 3º (um terceiro).


• GERAL: troféus para as Ligas Estaduais classificadas até 3º lugar na contagem geral.


PONTUAÇÃO 
O Resultado Geral do Campeonato Sul-Brasileiro das Ligas de Judô 2017 será determinado pelo somatório das resultados das Ligas 
Estaduais em todas as modalidades do evento, exceto Festival Nacional e Judô para Todos:


• cada atleta individual classificado até o terceiro lugar contará seu resultado para a Liga Estadual a que pertence (ex. atleta campeão 
SUB-18 meio-leve = 1 medalha de ouro para a Liga Estadual). 


• quando o atleta estiver sozinho, a medalha será considerada normalmente para a contagem geral.


• as duplas classificadas na disputa de kata contarão o equivalente a duas vezes a classificação conquistada (ex. dupla campeã NAGE-
NO-KATA DIV. 1 = 2 medalhas de ouro para a Liga Estadual).


• as equipes classificadas na disputa interclubes contarão o equivalente a cinco vezes a classificação conquistada (ex. equipe campeã 
INTERCLUBES MENORES MASCULINO = 5 medalhas de ouro para a Liga Estadual). 
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REGULAMENTO TÉCNICO E REGRAS DE COMPETIÇÃO  
Serão seguidas as determinações do Regulamento Técnico e das Regras de Competição da Liga Nacional de Judô no que não 
contrariarem o seguinte:


INDIVIDUAL, ASPIRANTES e JUDÔ PARA TODOS 
• Quando 6 (seis) ou mais atletas estiverem inscritos na categoria, o sistema adotado será de chave de eliminatória com 

repescagem dos atletas perdedores nas quartas-de-final.

• Quando 5 (cinco) atletas inscritos na categoria, o sistema adotado será determinado no Congresso Técnico.

• Quando até 5 (cinco) atletas estiverem inscritos na categoria, o sistema adotado será o de rodízio simples (todos contra todos).

• Quando 2 (dois) atletas inscritos na categoria, o sistema adotado será o de “melhor de 3”.

• Quando o atleta estiver sozinho, entrará na área, receberá a vitória e será declarado campeão.

• Haverá desempate por Golden Score (sem limite de tempo) em todas as classes.


INTERCLUBES 
• As disputas por equipe interclubes acontecerão no masculino e feminino, nas classes OPEN MENORES (11 a 14  anos) e OPEN 

MAIORES (15 anos e mais).

• As equipes serão formadas por até 5 atletas (no mínimo 3) e poderão ter atletas reserva. As equipes com atletas ausentes 

perderão os respectivos combates.

• O técnico poderá substituir atletas inscritos na equipe entre uma fase e outra, sempre dentro de suas categorias.

• Haverá desempate por Golden Score (sem limite de tempo) em todas as lutas.

• Se até três equipes estiverem inscritas por divisão o sistema será de todos-contra-todos entre as equipes. Com quatro equipes 

ou mais haverá sorteio para determinar quais equipes se enfrentarão em chave de eliminatória.

KATA 

• Farão parte do Campeonato Brasileiro de Kata, as seguintes formas: Nage-no-Kata, Katame-no-Kata, Kodokan Goshin-jutsu, 
Kime-no-Kata e Ju-no-Kata.


• As disputas de kata acontecerão com divisão de graduação, mas sem divisão de naipe e idade.

• Todas as disputas de kata serão avaliadas pelo mesmo grupo de até 4 avaliadores qualificados que preferencialmente não 

pertençam a mesma entidade de nenhum dos participantes.

• As maiores e menores notas gerais dos avaliadores serão desconsideradas e uma média será feita entre as restantes.

• As duplas vencedoras serão as que tiverem as maiores notas finais.


FESTIVAL NACIONAL 
• Não haverá área técnica durante o Festival.

• Todos os atletas farão ao menos 2 lutas, preferencialmente com atletas diferentes.

• As lutas não terão pontuação marcada em placar e terminarão ao final do tempo atribuído.

• Cada área será ocupada por uma dupla de atletas de cada vez.

• O atleta poderá ser acompanhado até a entrada da área de combate que deverá se retirar antes do início do combate.

• Após a disputa entre os atletas, os pais ou técnicos serão convidados para entrarem na área para participar de uma luta 

simulada com seus filhos ou alunos (mesmo os pais que não pratiquem judô).


TEMPO DE LUTA 
• 1 minuto de luta no FESTIVAL NACIONAL.

• 3 minutos, em ambos os naipes, nas classes SUB-13, SUB-15, MASTER e disputas por equipe.

• 4 minutos, em ambos os naipes, nas classes SUB-18, SUB-21.

• 4 minutos na classe SÊNIOR.

• Todos os tempos são reais de combate (parando o cronômetro).


PESAGEM 
• Pesagem — Todas as delegações pesarão às 9 horas de sábado. 
• Para que os atletas estejam aptos para a pesagem oficial eles precisam primeiro passar pelo credenciamento e em seguida no 

setor financeiro para receberem sua ficha de pesagem. 

• Para pesar, o atleta deverá apresentar obrigatoriamente o seu documento de identificação com foto ou a carteira de registro da 

Liga Nacional ou Liga Estadual e ficha de pesagem.

• A pesagem será de acordo com as TABELAS DE PESOS EM ANEXO.

• Haverá tolerância de 1% (um por cento) dos limites de pesos das categorias em todas as classes.

• Os atletas do naipe masculino deverão pesar de shitabaki e as atletas do naipe feminino de shitabaki e camiseta branca.
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CLASSES EM DISPUTA 

• A CLASSE será determinada pelo ANO DE NASCIMENTO do atleta; não pela data de nascimento.


• Será PERMITIDO que os atletas participem do Sul-Brasileiro de ASPIRANTES e do Sul-Brasileiro PRINCIPAL.

• Os atletas poderão lutar em até DUAS CATEGORIAS de acordo com sua idade.


• Será permitido aos atletas do SUB-18 lutar no SUB-21 e SÊNIOR; aos do SUB-21 e MASTER lutar no SÊNIOR; e aos do MASTER 2 
lutar no MASTER 1. 

FESTIVAL NACIONAL

CLASSE IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

SUB 7 (PETIZ) 4 - 6 2011 / 12 / 13 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 9 (MIRIM) 7 / 8 2009 / 10 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 11 (INFANTIL) 9 / 10 2007 / 08 TODAS MASCULINO / FEMININO

ASPIRANTE

CLASSE IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

SUB 13 DIVISÃO 11 / 12 2005 / 06 BRANCA — CINZA MASCULINO / FEMININO

SUB 15 DIVISÃO 13 / 14 2003 / 04 BRANCA — AZUL MASCULINO / FEMININO

OPEN DIVISÃO 15 e mais 2002 e antes BRANCA — LARANJA MASCULINO / FEMININO

PRINCIPAL

CLASSE IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

SUB 13 (INFANTO) 11 / 12 2005 / 06 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 15 (PRÉ) 13 / 14 2003 / 04 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 18 (JUVENIL) 15 - 17 2000 / 01 / 02 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 21 (JÚNIOR) 18 - 20 1997 / 98 / 99 TODAS MASCULINO / FEMININO

SÊNIOR 21 - 29 1988 - 1996 TODAS MASCULINO / FEMININO

MASTER M1 / F1 30 - 34 1983 - 1987 TODAS MASCULINO / FEMININO

MASTER M2 / F2 35 e mais 1982 e antes TODAS MASCULINO / FEMININO

INTERCLUBES

CLASSE IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

MENORES 11 - 14 2003 - 2006 TODAS MASCULINO / FEMININO

MAIORES 15 e mais 2002 e antes TODAS MASCULINO / FEMININO

KATA

NAGE-NO-KATA IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

DIVISÃO AZUL (GRUPO 1) TODAS TODOS BRANCA — AZUL TODOS

DIVISÃO ROXA (GRUPOS 1-3) TODAS TODOS BRANCA — ROXA TODOS

DIVISÃO PRINCIPAL (COMPLETO) TODAS TODOS TODAS TODOS

KATAME-NO-KATA IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

DIVISÃO AZUL (GRUPO 1) TODAS TODOS BRANCA — AZUL TODOS

DIVISÃO ROXA (GRUPOS 1-2) TODAS TODOS BRANCA — ROXA TODOS

DIVISÃO PRINCIPAL (COMPLETO) TODAS TODOS TODAS TODOS

DEMAIS KATA IDADE (ANOS) ANO DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NAIPE

KODOKAN GOSHIN-JUTSU TODAS TODOS TODAS TODOS

KIME-NO-KATA TODAS TODOS TODAS TODOS

JU-NO-KATA TODAS TODOS TODAS TODOS
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TABELAS DE PESOS 

• Haverá tolerância de 1% (um por cento) dos limites de pesos das categorias em todas as classes.


• Os atletas do naipe masculino deverão pesar de shitabaki e as atletas do naipe feminino de shitabaki e camiseta branca.


MASCULINO
• SUB 7 
• SUB 9 
• SUB 11

• SUB 13 • SUB 15 • SUB 18

• SUB 21 
• SÊNIOR 
• MASTER 
• OPEN

S. LIGEIRO

FESTIVAL

-28 -36 -47 -55

LIGEIRO -31 -40 -51 -60

M. LEVE -34 -44 -55 -66

LEVE -38 -48 -60 -73

M. MÉDIO -42 -53 -66 -81

MÉDIO -48 -58 -73 -90

M. PESADO -53 -64 -81 -100

PESADO -59 -71 -90 +100

S. PESADO +59 +71 +90

FEMININO
• SUB 7 
• SUB 9 
• SUB 11

• SUB 13 • SUB 15 • SUB 18

• SUB 21 
• SÊNIOR 
• MASTER 
• OPEN

S. LIGEIRO

FESTIVAL

-28 -36 -40 -44

LIGEIRO -31 -40 -44 -48

M. LEVE -34 -44 -48 -52

LEVE -38 -48 -52 -57

M. MÉDIO -42 -53 -57 -63

MÉDIO -48 -58 -63 -70

M. PESADO -53 -64 -70 -78

PESADO -59 -71 -78 +78

S. PESADO +59 +71 +78
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INTERCLUBES MASCULINO

OPEN MENORES

ATLETA 1 -36

ATLETA 2 -42

ATLETA 3 -53

ATLETA 4 -64

ATLETA 5 LIVRE

INTERCLUBES MASCULINO

OPEN MAIORES

ATLETA 1 -66

ATLETA 2 -73

ATLETA 3 -90

ATLETA 4 -100

ATLETA 5 LIVRE

INTERCLUBES FEMININO

OPEN MENORES

ATLETA 1 -36

ATLETA 2 -42

ATLETA 3 -53

ATLETA 4 -64

ATLETA 5 LIVRE

INTERCLUBES FEMININO

OPEN MAIORES

ATLETA 1 -52

ATLETA 2 -57

ATLETA 3 -70

ATLETA 4 -78

ATLETA 5 LIVRE
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ATESTADO MÉDICO 

ATLETA(S): ______________________________________________________________________________


Atesto que o(s) atleta(s) acima qualificado(s) foi(ram) por mim examinado(s), estando em perfeitas condições físicas e mentais 

para disputar o CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DAS LIGAS DE JUDÔ 2017, que será realizado em Florianópolis, Santa 

Catarina, no dia 16 de setembro de 2017.


______________________________, __________ de _________________ de 2017.


__________________________________________

Assinatura e carimbo do médico
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Liga:___________________________________________________________


Atleta:________________________________________________________


Pai: ___________________________________________________________


Mãe:___________________________________________________________


 


Eu, _______________________________________________________________, portador da identidade nº________________________, 

órgão  expedidor _________________, AUTORIZO o menor acima qualificado a participar do CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO 

DAS LIGAS DE JUDÔ 2017, que será realizado em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 16 de setembro de 2017. Declaro ter 

pleno conhecimento do Regulamento e das Regras  do referido campeonato de judô. Por fim, isento a Liga Nacional de Judô, a 

Liga Estadual de Judô de Santa Catarina e a organização do evento por quaisquer acidentes que ocorram durante a viagem e a 

realização do evento.


______________________________, __________ de _________________ de 2017.


__________________________________________________

responsável legal
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