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

COPA MILTON MOREIRA DE JUDÔ 2009 / NORTE-NORDESTE
O Judô Clube Sol Nascente convida a todos os Clubes dos Estados do NorteNordeste, professores e seus atletas filiados as suas respectivas federações a
participarem da XIV Copa Milton Moreira de Judô, que será realizada nos dia 24 e 25 de
Janeiro de 2009, no Ginásio do SESC Fortaleza.
REGULAMENTO
A XIV Copa Milton Moreira será disputada por clube. Nas seguintes classes de
idade:
Festival (05 a 10 anos), Infanto-Juvenil (11 a 12 anos), Pré-Juvenil (13 a 14 anos),
Juvenil, Júnior, Sênior, Master 1, 2, 3, 4, 5, Dangai 1 Masculino (15 anos acima até
faixa azul) e Dangai 2 Masculino ( faixa amarela até faixa verde), Dangai Feminino
(15 anos acima até faixa laranja), Absoluto por equipe M/F e o REI DO TATAME
2009.
1. Taxa de Inscrição por categoria.
 R$ 15,00 (quinze reais)
 R$ 100,00 (cem reais) para o atleta que deseja participar só do REI DO TATAME
2009.
Importante:
 Em nenhuma circunstância o dinheiro da inscrição do atleta será devolvido, ao
mesmo ou sua associação e nem transferido para outro atleta. Isso vale para qualquer
classe de idade.
 As federações e ou clubes de outros estados deverão fazer sua inscrições
via email (frazaodojo@bol.com.br) e o pagamento da mesma, depositado na
conta: (agencia: 1956/ conta: 21345-3/ operação: 001)
Maiores informações: 85-88926778 Prof. Marcelo Frazão
85-88856474 Prof. Maison Sampaio
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2. Inscrições:
 Para os clubes de nosso Estado na sede da FECJU, no SESC Fortaleza (sala de
Judô) e na academia INSTITUTO BUDOKAI como indica a programação.
 As federações e ou clubes de outros estados, deverão fazer sua inscrições via
email (frazaodojo@bol.com.br) e o pagamento da mesma, depositado na conta:
(agencia: 1956/ conta: 21345-3/ operação: 001)
 Não abriremos mão das datas limites de inscrição como indica a programação,
pois só assim poderemos oferecer uma melhor organização e conforto para os
senhores e seus atletas.
3. Pesagem:
 05 a 10 anos: festival; não tem pesagem.
 11 anos acima: como indica a programação.
 Obs: se na pesagem o atleta não alcançar o peso da categoria na qual foi inscrito o
mesmo será automaticamente desclassificado.

4. Sistema de Lutas:
 Festival (05 a 10 anos).
 Infanto-Juvenil, Pré-Juvenil, Juvenil, Master 1, 2, 3, 4, 5, Dangai M/F e Absoluto
feminino. Eliminatória simples.
 Júnior e Sênior, eliminatória simples na primeira fase. Na segunda fase (final
individual) uma melhor de três lutas.
 As finais das classes: Júnior, Sênior serão realizadas em melhor de 3 (três) lutas.
 Os atletas da classe Júnior e Sênior que farão as finais receberão um tratamento
especial: Sala para aquecimento e concentração com seu técnico, água, apoio (guia)
para o deslocamento da sala até o shiai-jo.
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 Nas classes Júnior e Sênior composta por três atletas, serão disputados da seguinte
forma: Sistema de rodízio, com os dois melhores colocados fazendo a final em melhor
de três (vale salientar que a luta do rodízio entre os dois finalistas já conta como uma
das lutas da melhor de três).
 Na classe Júnior e Sênior composta com dois atletas os combates serão realizados
em uma melhor de três lutas.
 As finais da classe Júnior e sênior serão realizadas no segundo e último dia de
competição após o festival, como indica a programação.

5. Tempo de Luta:

 Festival: 2’min. (dois minutos e trinta segundos corridos)
 Infanto-juvenil, Pré-juvenil e Master 1, 2, 3, 4,5: 3 min. (três minutos corridos).
 Juvenil, Dangai e Absoluto: 4 min. (quatro minutos corridos).
 Júnior e Sênior: 5 min. (quatro minutos corridos).
 Golden score (três minutos corridos)
6. Kimonos:
 Será obrigatório o uso dos kimonos na cor azul e branco, nas classes Juvenil, Júnior e
Sênior.
 Será obrigatório o uso dos PATS em todas as classes de idade exceto a do festival,
caso seja entregue até o dia do congresso técnico.
 E para o REI DO TATAME 2009 será obrigatório o uso do kimono branco. E nas
semifinais o uso de uma faixa metade branca e metade coral. A metade branca uma
homenagem a JIGORO KANO e a metade coral uma homenagem aos MESTRES do
nosso Estado. Esta faixa será de responsabilidade dos organizadores do evento.
 O vencedor da edição 2008 usara o kimono azul no REI DO TATAME 2009.
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7. Técnicos:
Não será permitido técnico na área de competição durante o festival.
O técnico deverá estar devidamente credenciado e com uniforme padrão: calça
comprida, camisa de manga e calçado fechado. As demais instruções serão passadas no
dia do evento e ou no congresso técnico.

8. Arbitragem:
 Traje oficial para o desfile de abertura.
 Os árbitros participarão de sorteios e receberão um brinde surpresa.
 Os árbitros receberão remuneração ($) surpresa por turno e não pagaremos árbitros
estaduais;
 Os árbitros serão convocados pela FECJU juntamente com organização da copa.
 O árbitro de outras Federações que desejar participar de nosso evento devera pedir
autorização de sua federação e a mesma nos enviar seu nome e graduação.
9. Premiação:
 Todos os atletas de 05 a 10 anos receberão medalhas. As mesmas serão
entregues aos representantes dos clubes de acordo com o número de inscritos.
 Receberão medalhas de ouro, prata e bronze os atletas classificados em 1º, 2º e
3º lugares respectivamente, nas categorias Infanto-Juvenil, Pré-juvenil, Juvenil,
Junior, Sênior, Master 1, 2, 3, 4, 5, Dangai e Absoluto (1º e 2 º).
 Troféus de 1º à 5º colocado, por clube.
 Troféu para o atleta destaque e revelação, troféu para árbitro revelação e
destaque.
 A associação que inscrever o maior número de atletas será premiada com uma
balança digital. No caso de empate, ocorrerá um sorteio entre as mesmas.
Obs.: não contará os judocas da classe festival.
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 A associação que inscrever o maior número de judocas na classe festival
receberá uma premiação surpresa. No caso de empate, ocorrerá um sorteio
entre as mesmas.
 Sorteio de kimono e bicicleta para os atletas.
 Sorteio surpresa para os árbitros.
 Será realizado um bingo surpresa para os atletas, professores e platéia no valor
de R$ 1,00 (um real) a cartela.
 As premiações serão feitas no final de cada categoria, exceto as classes:
Absoluto, Júnior, Sênior e do REI DO TATAME 2009 que serão feitas após as
finais como indica a programação.
 100,00 REAIS e um kimono trançado para o vencedor da edição 2009 do REI DO
TATAME.
10. Outras Observações:
 Para cada clube de nosso Estado que inscrever mais de 60 atletas será enviado
um ônibus pela organização da Copa (não conta com a classe festival), para o
translado dos atletas (uma viagem de ida e outra de regresso ao ponto de
partida) em um dos dias do evento. Dia este de escolha da associação.
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PROGRAMAÇÃO
Dia 16 / 01 /09 (Sexta feira)
•

Inscrições no SESC Fortaleza na sala de judô das 17h às 20h com o SENSEI
Maison Sampaio ou na academia INSTITUTO BUDOKAI de Segunda a Quinta
feira das 17h às 20h.

Dia 17 / 01 /09 (Sábado)
•

Último dia de inscrição nas fichas padrões na sede da FECJU de 09h ás 12h.

•

Coquetel de abertura para professores, técnicos, árbitros e atletas. Faremos
sorteios de brindes e todas as homenagens. Contamos com a presença de
vossas senhorias. (horário e local a ser definido)

Dia 23 / 01 / 09 (Sexta feira)
•

Congresso técnico na Sede da FECJU, Rua Dr. Atualpa nº. 552 às 12h30min;

•

Obs: O congresso técnico tem autonomia para realizar mudanças necessárias.

•

Pesagem para todos os atletas de 16h às 21h. (LOCAL A SER DEFINIDO)?

Dia 24 / 01 / 09 (Sábado)

06h30min às 07h30min – Pesagem para atletas de outro estado que não pesarão no
dia anterior.
08h - Preparação das equipes, árbitros e apoio para abertura.
08h30min - Abertura
09h - Início dos combates na seguinte ordem:Infanto-Juvenil (11 a 12 anos) PréJuvenil (13 a 14 anos), Juvenil, Júnior, Sênior, máster (1,2,3,4 e 5) e Dangai.
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Dia 25 / 01 / 09 (Domingo)
08h30min – início do segundo (2°) e último dia de c ompetição, com o festival e as
finais das classes, Junior, Sênior, REI DO TATAME 2009, absoluto feminino e
absoluto por equipes.
Solenidade de encerramento da XIV Copa Milton Moreira de Judô 2009 com as
premiações das classes Junior, Sênior, Absoluto, REI DO TATAME e Por Clubes.
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REGULAMENTO
REI DO TATAME DA XIV COPA MILTON MOREIRA 2009
1. Taxa de Inscrição:
 Não será cobrado taxa de inscrição para os atletas inscritos na XIV COPA MILTON
MOREIRA DE JUDÔ.
 R$ 100,00 (cinqüenta reais) para o judoca não inscrito na copa.
2. KIMONO E FAIXA:
 E para o REI DO TATAME 2009 será obrigatório o uso do kimono branco e faixa
metade branca e metade coral nas semifinais e finais. A metade branca uma
homenagem a JIGORO KANO e a metade coral uma homenagem aos MESTRES do
nosso Estado. Esta faixa será de responsabilidade dos organizadores do evento.
 O vencedor da edição 2008 terá que lutar de kimon AZUL. Kimono esse que ele
passara para o vencedor da edição 2009 ou levara com sigo caso seja o Bi-campeão.
(esse kimono será ofertado pela organização do evento)
3. Inscrições:
Para que o atleta possa participar do REI DO TATAME DE 2009, o mesmo terá
que assinar um termo de responsabilidade que comprove sua perfeita condição física
para tal combate. Quaisquer acontecimentos durante as lutas serão de inteira
responsabilidade dos competidores.
Deve-se ressaltar que a organização do evento disponibilizará uma equipe de
atendimento emergencial. O mesmo estará presente durante os dois dias do evento
para qualquer emergência.
Idade mínima 15 anos.
O Maximo 32 atletas, caso o numero de inscritos ultrapasse de 32 a coordenação
técnica da FECJU e do evento retirara atletas de acordo com a condição técnica.
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4. Sistema de Lutas:
 Divisão dos atletas em baterias;
 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)
 Não disponibilizaremos atendimento MÉDICO.
Então: Quando o atleta sangrar, demorar mais de 10 segundos para reiniciar o
combate

por

contusão

ou

simulação,

o

mesmo

estará

automaticamente

desclassificado.
 O atleta que simular contusão será automaticamente desclassificado.
 O atleta ou a dupla só poderá ser desclassificado na presença (avaliação) do trio de
árbitros ou organização do evento.
 Os árbitros evitarão avaliar lutas de atletas de sua associação.
 Haverá um arbitro para cada combate na primeira fase e dois ou três coordenadores
da arbitragem que terão a mesma autonomia dos demais.
 A cada saída de uma dupla, sairá também o árbitro daquele combate.
 O atleta perdedor deverá se dirigir para as arquibancadas.
 Para iniciar qualquer combate é necessário o RAJME (COMANDO DO ÁRBITRO)
 3 a 5 combates por área de competição ao mesmo instante, quem “cair sai” (não
retorna). O Atleta que jogar primeiro o seu adversário ficará esperando o próximo no
local determinado. Não necessariamente será o atleta de sua área, mas o próximo
que também já tenha jogado seu adversário 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 para a segunda fase (semifinais).
 O 1º e 2º colocados de cada bateria se classificam para as semifinais;
 1ºlugar da primeira bateria enfrenta o 2º lugar da segunda bateria. E o 2º lugar da
primeira bateria enfrenta o 1º lugar da segunda bateria;
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 Na segunda fase (semifinais e finais) será uma luta por área de competição valendo
NE-WAZA.
Onde apenas o IPPON declara o vencedor.
 Nas semifinais e finais a cada 5’ min os atletas terão 30 segundos para hidratação.
 E após 15’min sem vencedor o arbitro parara o combate e reiniciara o mesmo nas
regras da FIJ. (4’ min placar e sé necessário “Gold Score”)
 O atleta vencedor da edição 2008 terá que obedecer algumas regras de como chegar
e a que horas de chega no ginásio e de seu aquecimento.
 Qualquer situação não prevista nesse regulamento será resolvida pela
coordenação TECNICA da FECJU e do EVENTO em tempo real.

5. Tempo de Luta:

 Tempo indeterminado na primeira fase e de 15’ min na segunda fase.
6. Técnicos:

 Não será permitido técnico na área de competição, pois para ser o REI DO TATAME
DA XIV COPA MILTON MOREIRA o atleta tem que atuar sozinho, como um
verdadeiro REI.
7. Premiação:
 100.00 reais para o atleta vencedor da edição 2009.
 Um kimono, que será entregue das mãos do REI DO TATAME de 2008 (o atleta
Santiago Quirino). Caso ele não venha a ser o vencedor de 2009.
Pois o mesmo será o atleta a ser batido no REI DO TATAME de 2009.
 1.000.00 reais para o atleta que vencer três (03) edições seguidas Ex. (08, 09 e
2010).
 2.000,00 reais para o atleta que vencer cinco (05) edições seguidas Ex: (08, 09,
10, 11 e 2012).
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REGULAMENTO DO ABSOLUTO POR EQUIPE

 Uma equipe por Clube, onde o Clube anfitriã (Judô Clube Sol Nascente) poderá entrar
com uma ou mais equipes;
 Inscrições de no Maximo 8 e no mínimo 5 atletas;
 O Clube escolhera 5 atletas dos 8 inscritos e os numeram de 1 a 5 a cada combate.
 Três a zero encerrasse os combates.
 Definição dos combates entre Clube e atleta será por sorteio.
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