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CIRCUITO SUL-BRASILEIRO DE JUDÔ  
2019/2020 — 1ª ETAPA 
SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE JUDÔ 2019 

1. INFORMAÇÕES DO EVENTO: 
Data: 15 de dezembro de 2019 (DOMINGO)

Cidade: Rosário do Sul/RS

Local: Ginásio de Esportes Ervilhão - Rua 7 de 
Setembro, s/n - Centro

Ingresso: gratuito c/ 1kg de alimento não-perecível

Informações: www.lrsj.com.br


2. ORGANIZAÇÃO: 
Promoção: Liga Nacional de Judô e Judô Sul

Organização: Liga Riograndense de Judô, Equipe 
Brasa Sul e Judô Progresso

Realização: Master Esportes

Apoio: Prefeitura de Rosário do Sul


3. PROGRAMAÇÃO: 
• 9:00 — credenciamento

• 9:30 — cerimônia de abertura

• a seguir — início da competição


* não haverá intervalo pra almoço

** a pesagem das demais classes acontecerá 
uma hora antes do início da classe


4. INSCRIÇÕES: 
• As inscrições se encerrarão na TERÇA-FEIRA 

anterior ao evento.

• Somente serão aceitas inscrições através do 

formulário eletrônico no site do Judô Sul. 
Acesso em www.judosul.com.br/inscricoes


• Não será aceito pagamento de inscrições no 
no local do evento.


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


• O evento será ABERTO para atletas NÃO 
FILIADOS às entidades do Judô Sul e Liga 
Nacional de Judô


5. VALORES: 
• R$70 inscrição individual - atletas filiados

• R$100 inscrição individual - atletas avulsos ou 

após o prazo de inscrição

• R$70 por dupla de kata.

• GRATUITO - absoluto (atletas inscritos)


6. FILIAÇÕES E ANUIDADES 2018/2019 
• Os atletas deverão estar com sua anuidade em 

dia para que possam participar do evento.

• Os atletas avulsos, não-fil iados, sem 

documentação, ou com documentação 
incompleta poderão competir pelo custo de 
inscrição de atleta avulso.


7. PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO 
• 1º lugar = 20 pontos, 2º lugar = 10 pontos,     

3º lugar = 6 pontos

• Medalhas a todos os atletas do festival 

(classes SUB-7, SUB-9, SUB-11 e Kodomo-
no-Kata) e pontuação equivalente ao 2º lugar.


• Medalhas aos atletas classificados até 3º lugar 
(dois terceiros) nas demais classes.


• Medalhas de participação aos atletas de 11 a 
14 anos não classificados até o 3º lugar.


• Troféus de classificação a todas as filiadas 
classificadas até o 8º lugar.


• Medalhas às duplas de kata classificadas até 
terceiro lugar. As duplas contarão o 
equivalente a duas vezes os pontos da 
classificação conquistada.


• Absolutos: R$200 e um judogi para o 
campeão do absoluto masculino e R$100 e 
uma faixa para a campeã do absoluto 
feminino. 

ETAPA VÁLIDA PARA O 
RANKING 2019/2020 

E ATLETA DE OURO 2020

ABSOLUTO COM 
PREMIAÇÃO  

JUDOGI + DINHEIRO

NOVA MEDALHA 
NOVO TROFÉU  

2019 /  2020



8. REGULAMENTO E PESAGEM: 
• Nas disputas do FESTIVAL não será permitido 

que se ocupe a cadeira de técnico.

• Pesagem será de acordo com a TABELA DE 

PESOS EM ANEXO.

• Categorias poderão ser agrupadas para que 

os atletas tenham com quem lutar (com a 
anuência dos técnicos).


• Cada alteração de inscrição após o período de 
checagem será cobrada no valor de R$10. 


• Serão seguidas as determinações do 
“Regulamento Técnico” do Judô Sul.


• 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.


9. FORMAS DE DISPUTA: 
• Em chave de eliminatória com repescagem 

quando 6 (seis) ou mais atletas estiverem 
inscritos na categoria.


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


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


10. TEMPO DE LUTA: 
• 1 minuto de luta nas classes SUB-7, SUB-9.

• 2 minutos reais nas classes SUB-11 e SUB-13.

• 3 minutos reais nas classes SUB-15 e 

VETERANOS.

• 4 minutos reais nas demais classes.


11. ABSOLUTO: 
• Qualquer atleta a partir de 15 anos, inscrito no 

evento, poderá participar do absoluto sem 
custo de inscrição.


• As inscrições para o absoluto estarão abertas 
uma hora antes do começo das lutas.


• Premiação: R$200 e um judogi para o 
campeão do absoluto masculino e R$100 e 
uma faixa para a campeã do absoluto 
feminino. 

12. VETERANOS: 
• O atleta inscrito a partir da sub-classe 

Veteranos 3 que não tiver ninguém para lutar, 
manterá sua premiação de 1º lugar e, se 
desejar, receberá uma inscrição gratuita para 
l u ta r em ou t ra c lasse em que ha ja 
competidores. 


13. RESPONSABILIDADE DO ATLETA: 
• É responsabilidade do atleta ter conhecimento 

das regras, das normativas disciplinares, dos 
termos de responsabilidade e das diretrizes 
que regem o esporte.


• Ao participar da competição o atleta está 
ciente quanto aos riscos de sua integridade 
física perante à natureza da atividade esportiva 
praticada; assumindo integralmente os riscos 
e danos que por ventura possam ocorrer.


• O atleta ao participar das competições do 
Circuito Sul-Brasileiro de Judô outorga à 
organização do evento, todos os direitos sobre 
sua imagem a serem feitas no evento, 
podendo utilizá-las para divulgação em 
televisão, jornais, revistas, internet, cartazes 
ou qualquer meio de divulgação.


14. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
• Os campeonatos realizados pela Master 

Esportes são estruturados conforme regras 
oficiais no que não contrariarem esse edital e 
as informações contidas no site da entidade 
oficial.


• Todos os presentes, inclusive o público em 
g e r a l , d e v e r ã o o b e d e c e r à s re g r a s 
disciplinares da entidade oficial do evento.


• O atleta que desrespeitar as normas 
disciplinares, e sua entidade, estarão sujeitos 
às penal idades prev istas nas regras 
disciplinares.


• A entidade promotora detém todos os direitos 
de imagem do evento.


• É facultada a entidade promotora a alteração 
de qualquer cláusula que interfira no bom 
andamento da competição.


• É obrigatório a apresentação de documento 
de identificação oficial na pesagem, sendo de 
e x t r e m a i m p o r t â n c i a p o r t a r e s s a 
documentação durante todo o campeonato.


• É proibida a entrada de instrumentos sonoros 
no ginásio de competição.


• A entidade oficial promotora resolverá todos 
os casos omissos nesse regulamento.


_________________________________________

MASTER ESPORTES — versão 1.0




CLASSES EM DISPUTA: 

CLASSE ANOS DE NASC. IDADE (ANOS) GRADUAÇÃO NAIPE

FESTIVAL

SUB 7 2014 e antes 4 - 6 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 9 2012 / 2013 7 / 8 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 11 2010 / 2011 9 / 10 TODAS MASCULINO / FEMININO

ASPIRANTE

SUB 13 ASPIRANTE 2008 / 2009 11 / 12 BRANCA — CINZA MASCULINO / FEMININO

SUB 15 ASPIRANTE 2006 / 2007 13 / 14 BRANCA — AZUL MASCULINO / FEMININO

OPEN AZUL 2005 e antes 15 e mais BRANCA — AZUL MASCULINO / FEMININO

OPEN LARANJA 2005 e antes 15 e mais BRANCA — LARANJA MASCULINO

PRINCIPAL

SUB 13 2008 / 2009 11 / 12 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 15 2006 / 2007 13 / 14 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 18 2003 / 2004 / 2005 15 - 17 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 21 2000 / 2001 / 2002 18 - 20 TODAS MASCULINO

SÊNIOR 1991 — 1999 21 - 29 TODAS MASCULINO

OPEN FEMININO 2002 e antes 18 e mais TODAS FEMININO

VETERANOS

VETERANOS 1 1986 — 1990 30 - 34 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 2 1981 — 1985 35 - 39 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 3 1976 — 1980 40 - 44 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 4 1971 — 1975 45 - 49 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 5 1966 — 1970 50 - 54 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 6 1961 — 1965 55 - 59 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 7 1956 — 1960 60 - 64 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 8 1951 — 1955 65 - 69 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 9 1946 — 1950 70 - 74 TODAS MASCULINO / FEMININO

VETERANOS 10 1945 e antes 75 e mais TODAS MASCULINO / FEMININO

INTERCLUBES

SUB 13 2008 / 2009 11 / 12 TODAS MASCULINO / FEMININO

SUB 15 2006 / 2007 13 / 14 TODAS MASCULINO / FEMININO

OPEN 2005 e antes 15 e mais TODAS MASCULINO / FEMININO

KODOMO-NO-KATA

KODDOMO-NO-KATA 7 2010 e mais até 10 TODAS TODOS

KODDOMO-NO-KATA 6 2010 e mais até 10 TODAS TODOS

KODDOMO-NO-KATA 5 2010 e mais até 10 TODAS TODOS

KODDOMO-NO-KATA 4 2010 e mais até 10 TODAS TODOS

KODDOMO-NO-KATA 3 2006 e mais até 14 TODAS TODOS

KODDOMO-NO-KATA 2 2006 e mais até 14 TODAS TODOS

KODDOMO-NO-KATA 1 2006 e mais até 14 TODAS TODOS

NAGE-NO-KATA

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

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

DIVISÃO PRINCIPAL (COMPLETO) TODOS TODAS TODAS TODOS

KATAME-NO-KATA

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

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

DIVISÃO PRINCIPAL (COMPLETO) TODOS TODAS TODAS TODOS

KODOKAN GOSHIN-JUTSU

DIVISÃO AMARELA (AGARRADO) TODOS TODAS BRANCA — AMARELA TODOS

DIVISÃO ROXA (SEM ARMAS) TODOS TODAS BRANCA — ROXA TODOS

DIVISÃO PRINCIPAL (COMPLETO) TODOS TODAS TODAS TODOS

DEMAIS KATA

KIME-NO-KATA TODOS TODAS TODAS TODOS

JU-NO-KATA TODOS TODAS TODAS TODOS



TABELA OFICIAL DE PESOS: 

MASCULINO • SUB 7 
• SUB 9 • SUB 11 • SUB 13 • SUB 15 • SUB 18

• SUB 21 
• SÊNIOR 
• OPEN 
• VETERANOS

S. LIGEIRO -28 -28 -36 -47 -55

LIGEIRO -30 -31 -40 -51 -60

M. LEVE -33 -34 -44 -55 -66

LEVE -36 -38 -48 -60 -73

M. MÉDIO -40 -42 -53 -66 -81

MÉDIO -45 -48 -58 -73 -90

M. PESADO -50 -53 -64 -81 -100

PESADO -55 -59 -71 -90 +100

S. PESADO +55 +59 +71 +90

FEMININO • SUB 7 
• SUB 9 • SUB 11 • SUB 13 • SUB 15 • SUB 18 • OPEN 

• VETERANOS

S. LIGEIRO -28 -28 -36 -40 -44

LIGEIRO -30 -31 -40 -44 -48

M. LEVE -33 -34 -44 -48 -52

LEVE -36 -38 -48 -52 -57

M. MÉDIO -40 -42 -53 -57 -63

MÉDIO -45 -48 -58 -63 -70

M. PESADO -50 -53 -64 -70 -78

PESADO -55 -59 -71 +70 +78

S. PESADO +55 +59 +71

OBSERVAÇÕES GERAIS 

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

• Os atletas da DIVISÃO ASPIRANTE poderão participar da DIVISÃO PRINCIPAL.

• Os atletas da classe SUB 18 poderão competir na classe SUB 21 MASCULINO ou OPEN FEMININO; 

• Todos os atletas a partir da SUB 18 poderão competir na classe SÊNIOR MASCULINO ou OPEN FEMININO; 

• Os atletas das subclasses VETERANOS maiores poderão competir nas subclasses VETERANOS menores.


