JUDÔ CLUBE SOL NASCENTE
Fundada em 20 de janeiro de 1967
Filiada a Federação Cearense de Judô

XV COPA MILTON MOREIRA DE JUDÔ 2012
O Judô Clube Sol Nascente convida a todas as associações, professores e seus atletas para
participarem da XV Copa Milton Moreira de Judô, que será realizada no dia 24 e 25 de Março 2012, no
Ginásio do SESC Fortaleza.
REGULAMENTO

A XV Copa Milton Moreira de Judô será disputada nas seguintes classes de idade: Festival (03 a
08 anos), 09 e 10 anos (Sub 11), 11 e 12 anos (Sub 13), 13 e 14 anos (Sub 15), 15 e 16 anos (Sub 17) 17 a
19 anos (Sub 20), acima de 20 anos (Sênior) (preparação para o Campeonato Brasileiro Regional), acima
de 15 anos até faixa laranja (Dangai), 35 a 44 anos, 45 a 54 anos e acima de 55 anos (Máster 1,2 e3) e o
REI DO TATAME ( 15 anos acima e com graduação mínima de laranja).

Taxa de Inscrição por classe de idade:


R$ 20,00 (vinte reais) para classes festival;



R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para demais categorias;



R$ 200,00 (duzentos reais) participação apenas no REI DO TATAME;

Importante:


Em nenhuma circunstância o dinheiro da inscrição do atleta será devolvido, e nem transferido para
outro atleta. Isso vale para qualquer classe de idade;

Maiores informações:
Prof. Marcelo Frazão
85-87137072 / 85-96771205 - frazaodojo@gmail.com
Prof. Maison Sampaio
85-88177953 / 85-96138653 – maison_judo@hotmail.com

Rua Joaquim Torres, 872
CNPJ/MF 07.903.016/0001-53 Telefone: 246.9572
SITE: www.judoclubesolnascente.com.br
E-MAIL: solnascente@judoclubesolnascente.com.br
60.135-130 Fortaleza - Ceará
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1. Inscrições:


Até o dia 16 / 03 / 2012 no site da FECJU: www.fecju.com.br



Não abriremos mão da data limite de inscrição como indica a programação, pois só assim, poderemos
oferecer uma melhor organização e conforto para as associações e seus atletas.

2. Pesagem:


Classe de idade liberada da pesagem: Festival (03 a 08 anos).



Será desclassificado da Copa, o atleta que, não esteja com o peso compatível com o declarado na
inscrição; (credenciamento)

3. Abertura:


Obrigatório o uso do KIMONO BRANCO.

4. Sistema de Lutas:


Festival (03 a 08 anos); lutas com duração de 2’ (dois minutos), onde não será marcada as pontuações
e nem decretado vencedor.



Demais classes de idade:
3 Atletas ou menos: um contra todos
4 Atletas acima: Eliminatória simples, onde os 3º lugares, serão os perdedores dos finalistas;



REI DO TATAME: Como informa o próprio regulamento, em anexo.

5. Tempo de Luta:


Festival: 2’ (dois minutos corridos);



Sub 11, sub13, sub15 e Máster 3’ (três minutos cronometrados)



Sub 20, Sênior e Dangai: 4’ (quatro minutos cronometrados)

6. Kimonos:


Não será obrigatório o uso dos dois kimonos;

7.Técnicos:


De acordo com Regulamento da CBJ;



Obs.: o técnico não poderá atuar de kimono, mesmo estando credenciado;
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8. Arbitragem:


Traje oficial para o desfile de abertura;



Os árbitros serão convocados pela FECJU juntamente com a organização do evento;

9. Premiação:


Festival (03 a 08 anos): todos judocas receberão medalha;



Sub 11 (09 e 10 anos): todos judocas receberão medalhas: campeão, vice-campeão, dois 3º Lugares e
de participação para os demais;



Demais categorias: medalhas para, campeão, vice-campeão e dois 3º Lugares;



Troféu para associação: Campeã Geral, vice-campeã , 3ª colocada, 4º colocada e 5ª colocada;



Prêmio IPPON: para o ippon mais bonito da copa;



Prêmio “O Cara da Copa”: judoca destaque da competição;



Prêmio Arbitro Estadual: destaque da arbitragem (apenas árbitros estaduais que concorrem);



A associação que, inscrever o maior número de atletas, ganhará 30 pontos de bonificação na contagem
final; (obs.: Não entra na contagem os judocas do festival.)



As premiações serão realizadas após as finais de cada classe de idade;



R$ 500,00 (quinhentos reais) e um kimono trançado para o vencedor do REI DO TATAME;

10.Pontuação:


Ouro: 10 pontos, Prata: 05 pontos e Bronze: 03 pontos;



02 pontos por cada judoca inscrito no Festival;



A associação anfitriã da Copa, entra com 100 pontos na classificação geral. De acordo com
regulamento da FECJU;



A associação que inscrever o maior número de atletas ganhará 30 pontos de bonificação na contagem
final; (obs.:. Não entra na contagem os judocas do festival.)

Fortaleza, 06 de janeiro de 2012

Maison Guimarães Sampaio
Coordenador Técnico SN
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PROGRAMAÇÃO
XV COPA MILTON MOREIRA 2012
Dia 16 / 03 / 2012 (SEXTA FEIRA)
•

Ultimo de inscrição no site da FECJU www.fecju.com.br;

Dia 17 / 03 / 2011 (SÁBADO) – Sala Galeria do teatro do sesc;
•

08h00min às 8h30min: Credenciamento: Pagamento das inscrições confirmadas;

•

09h00min: Sorteio das categorias; (chaves).

•

10h00min: Clinica de arbitragem;

Dia 24 / 03 / 2012 (SÁBADO) – Ginásio do SESC Fortaleza;
•

06h30min- Pesagem livre;

•

07h00min - Pesagem extra-oficial;

•

07h30min as 08h00min - Pesagens oficiais para classes: Sub: 11, 13, 15, 17;

•

08h45min - Abertura;

•

09h15min – Início dos combates das classes Sub 11, Sub 13, Sub 15; Sub 17;

•

11h00min - Finais das classes Sub 13, Sub 15; Sub 17

•

12h00min as 13h00min– Pesagens oficiais para classes: Sub: 20, Sênior, Dangai e Máster;

•

14h00min - Início dos combates das classes Sub: 20, Sênior ;

•

15h30min - Finais das classes Sub 20 e Sênior;

•

16h30min – Início da classe Dangai;

•

Premiação da categoria Dangai, e encerramento do 1º dia de competição

Dia 25 / 03 / 2012 (Domingo)– Ginásio do SESC Fortaleza;
•

08h30min. Inicio do segundo dia de competição com a classe Máster;

•

09h00min. Inicio do Festival;

•

10h00min - REI DO TATAME;

•

Solenidade de encerramento da XV Copa Milton Moreira de Judô 2012 com a entrega das
premiações: Por associação e prêmios individuais.
Observação: A PROGARMAÇÃO ESTAR SUJEITA A ALTERAÇÃO NO CREDENCIAMENTO.
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REGULAMENTO REI DO TATAME
EDIÇÃO 2012
1. Inscrição:



Idade mínima (15 anos e com graduação de laranja acima);



Não será cobrado taxa de inscrição para os atletas inscritos na XV COPA MILTON MOREIRA DE
JUDÔ;



R$ 200,00 (duzentos reais) para o judoca não inscrito na copa;



Número mínimo de 18 atletas inscritos;



Número Máximo 32 atletas inscritos, caso o número de atletas ultrapasse de 32, a coordenação técnica
da FECJU, juntamente com a coordenação do evento eliminará os atletas de acordo com o nível
técnico, ate chegar ao numero máximo 32;



Para que o atleta possa participar do REI DO TATAME DE 2012, o mesmo terá que assinar um termo
de responsabilidade, que comprove sua perfeita condição física para tal combate. Qualquer
acontecimento durante as lutas, será de inteira responsabilidade do competidor;



A organização do evento disponibilizará uma equipe de atendimento emergêncial. A mesma estará
presente durante todo o evento, para qualquer emergência.

2. Kimono e Faixa:



Será obrigatório o uso do kimono branco, e nas semifinais e final será dado pela organização da copa
aos judocas, uma faixa que substituirá a sua faixa, que é uma faixa metade branca e metade coral. A
metade branca é uma homenagem a JIGORO KANO e a metade coral uma homenagem aos
MESTRES do nosso Estado. será de responsabilidade dos organizadores do evento;

3. Sistema de Luta:



Divisão dos atletas em duas baterias caso o número de inscritos ultrapasse a 20 participantes;



Caso o número de inscritos seja igual ou menor que 20, faremos apenas uma bateria ficando os 4
últimos participantes para segunda fase;



O 1º e 2º colocados de cada bateria se classificam para segunda fase (semifinais);



O 1º lugar da primeira bateria, enfrenta o 2º lugar da segunda bateria, e o 2º lugar da primeira bateria,
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enfrenta o 1º lugar da segunda bateria;


Lutas simultâneas por bateria sem tempo estabelecido;



Critério de pontuação, na primeira fase “Gold Score”, não valendo luta em Ne-waza;



Implicará em desclassificação: sangramento, atendimento médico, estratégia dos atletas na intenção de
descansar, deixando o tempo passar. (identificado pela arbitragem ou organização da copa);



O atleta, ou a dupla, só poderá ser desclassificado na presença (avaliação) de no mínimo 3 árbitros, ou
organização do evento;



Os árbitros evitarão avaliar lutas de atletas de sua associação;



Haverá um árbitro para cada combate na primeira fase, e na bateria no geral, dois ou três
coordenadores da arbitragem que terão a mesma autonomia dos demais;



Na saída de uma dupla, sairá também o árbitro daquele combate;



O atleta perdedor deverá se dirigir para a arquibancada;



Para iniciar qualquer combate é necessário o HAJIME (comandado pelo árbitro);



Faremos de três a cinco combates por área de competição simultâneo, quem “cair sai” (não retorna). O
Atleta que jogar primeiro o seu adversário ficará esperando seu próximo adversário no local
determinado. Não necessariamente será o atleta de sua área, e sim o que também tenha vencido e que
esteja no local indicado para os vencedores dos combates, e assim sucessivamente, até ficarem
apenas dois atletas por bateria para decidir o primeiro e o segundo colocado;



Na segunda fase (semifinais) terá atuação de 3 árbitros, e será uma luta por área de competição,
valendo NAGE-WAZA, SHIMI-WAZA E KASETIZU-WAZA, onde o atleta que realizar o maior número
de IPPON no tempo de 10’ (dez minutos) cronometrados será declarado o vencedor. Em caso de
empate, será declarado vencedor o atleta que, aplicou o primeiro IPPON, permanecendo o empate, o
arbitro irá parar o combate e reiniciará o mesmo nas regras da FIJ. (quatro minutos cronometrado, com
placar), à cada cinco minutos os atletas terão 1’ (um minuto) para hidratação.



Na terceira fase (final) terá atuação de 3 árbitros valendo apenas NAGE-WAZA. Será declarado
Campeão o atleta que aplicar o primeiro IPPON (NAGE-WAZA,) no tempo de 15’ (quinze minutos), à
cada cinco minutos os atletas terão 1’ (um minuto) para hidratação. O atleta não poderá ter auxilio
extra, seu líquido de hidratação devera estar na borda do SHIAI-JO, permanecendo o empate, o arbitro
irá parar o combate e reiniciará o mesmo nas regras da FIJ. (quatro minutos cronometrado, com
placar);



Qualquer situação não prevista nesse regulamento será resolvida pela coordenação técnica da FECJU
e do evento em tempo real.
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4. Tempo de Luta:



Primeira fase: Tempo indeterminado para o fim da bateria,



Segunda fase (semifinais): 10’ (dez minutos)
permanecendo empate 4’ (quatro minutos cronometrado, com placar);



Terceira fase (Final): 15’ (quinze minutos)
permanecendo empate 4’ (quatro minutos cronometrado, com placar);

5. Técnicos:



Não será permitido técnico na área de competição, pois para ser o REI DO TATAME DA XV COPA
MILTON MOREIRA o atleta tem que atuar sozinho, como um verdadeiro REI.

6. Premiação:



R$ 500.00 (quinhentos reais) para o atleta vencedor da edição 2012;



Um kimono, que será entregue na próxima edição do Rei do Tatame (2013);

Fortaleza, 06 de janeiro de 2012

Maison Guimarães Sampaio
Coordenador Técnico SN
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