FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
Rua Germaine Burchard, nº 451 - 3º andar - sala 31 - Fone (011) 3862-0749 e TELEFAX (011)3673 0497

SÃO PAULO - SP - CEP 05002-062
XV Delegacia Regional – Grande Campinas
Rua: Etelvina Sales Alves, nº 211 - Jardim Garcia - Campinas–SP - CEP 13061-021
Telefax (0xx19) 3227 8036 - e-mail = celso-leite@uol.com.br

XI TORNEIO LINDÓYA – BIOLEVE DE JUDÔ
CLASSES MIRIM A SENIOR – MASCULINO E FEMININO

A XV DELEGACIA REGIONAL GRANDE CAMPINAS juntamente com o CLUBE ATLÉTICO LINDÓYA - BIOLEVE
realizarão no dia 21 de Novembro de 2009 (Sábado), no Ginásio Municipal de Esportes (piscina), na cidade de Lindóia –
SP, o XI TORNEIO LINDÓYA - BIOLEVE DE JUDÔ do CLUBE ATLÉTICO LINDÓYA - BIOLEVE, que será disputado
nas classes MIRIM a SENIOR Masculino e Feminino, sendo que a classe Junior feminino será juntada a classe sênior
feminino.

REGULAMENTO

1) PESAGEM - A pesagem será feita no local abaixo obedecendo horários e datas:
Sexta feira- dia 20.11- No local da competição das 16:00 as 18:00 hs.
Sábado- dia 21.11- No local da competição das 7:30 as 8:30 hs para as classes Mirim Infantil e Infanto das 9:00 as 9:30 - Pré Juvenil e Juvenil - e das 10:00 as 10:30 Junior e Senior.
2) INSCRIÇÕES- Cada entidade poderá inscrever 20 atletas masculino e 10 feminino. Sendo obrigatório
que o atleta seja Federado na 1a. ou 2a . Divisão.
Será cobrado uma taxa de inscrição de R$ 9,00 não importando se o atleta compareça ou não ao evento.

Obs. Nenhuma associação poderá inscrever atleta que pertença a outra associação.
3) DOCUMENTAÇÃO- Todo atleta deverá apresentar a Carteira da F.P.J. do ano de 2009.
4) APURAÇÃO DAS CHAVES- Os atletas serão sorteados para o preenchimento das chaves, logo após a pesagem.
Caso algum atleta no momento da pesagem estiver em peso diferente o mesmo será colocado na chave a que pertence.
Será adotado o sistema de eliminatória simples, não havendo repescagem.
5) PREMIAÇÃO- Os atletas classificados em 1º. 2º. e 3ros. receberão medalhas alusivas ao evento.
As equipes classificadas até o 10o. na Classificação Geral, serão premiadas com Troféus alusivos ao evento.
Para apuração das 10 melhores equipes, será vencedora aquela que obter maior número de medalhas de ouro.
Em caso de empate, aquela que somar mais medalhas de prata e se persistir, aquela que somar maior número de
medalhas de bronze, persistindo empate, aquela equipe que tiver maior número de atletas inscritos.
6) TEMPO DAS LUTAS-

Mirim 2,00 minutos
Infantil ,Infanto e Pré Juvenil 3,00 minutos
Juvenil a Senior 4,00 minutos

7) CRONOMETRAGEM- Será tempo corrido, devendo haver interrupção do tempo apenas em caso de atendimento
médico, arrumar o Judogui, arrumar tatamis, e confabulação dos árbitros
8) ARBITRAGEM- Toda associação deverá colocar à disposição da organização 01 ARBITRO (não competidor), ou 02
ARBITROS (competidores), devidamente uniformizados com calça cinza, camisa branca e gravata azul, e 04 OFICIAIS DE
MESA. A entidade que não atender este item, estará automaticamente desclassificada da contagem de pontos. Favor
atentar a este item do regulamento, pois aquele que não cumpri-lo estará automaticamente desclassificado da somatória
geral.
9) A Comissão Organizadora é soberana para resolução de qualquer problema surgido dentro da competição.
10) Os organizadores do Evento não serão responsáveis por acidentes que venham a ocorrer durante a competição,
devendo ser prestado os primeiros socorros.

PROGRAMAÇÃO
XI TORNEIO LINDÓYA - BIOLEVE DE JUDÔ

DATA:21.11 (Sábado)
Pesagem
Sexta feira – das 16:00 as 18:00 hs.
Sábado – das 7:30 às 8:30- Mirim - Infantil e Infanto juvenil
das 9:00 às 9:30- Pré Juvenil e Juvenil
das 10:00 às 10:30- Junior e Senior

LOCAL - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE LINDÓIA - (PISCINA) –
LINDÓIA – SP DESFILE DE ABERTURAINICIO DA COMPETIÇÀO-

a partir das 8:30 hs
às 9,00 horas.

ENTREGA DAS INSCRIÇÕES - PRAZO FINAL 17 - 11 - 09
CELSO DE ALMEIDA LEITE
DELEGADO REGIONAL

GERARDO OSCAR BIRBRIER
COORDENADOR DO EVENTO

XV DELEGACIA REGIONAL - GRANDE CAMPINAS (entrega de inscrições)
e-mail celso-leite@uol.com.br telefax (19) 3227-8036 - celular (19) 9774-7982
e-mail

judoargentino@ig.com.br

telefax (19) 3824- 5081 celular (19) 9704-2202

Maiores detalhes e informações REGULAMENTO - RESERVAS DE HOTEIS
Prof. GERARDO OSCAR BIRBRIER (ARGENTINO).
Celular (19) 9704-2202 e-mail judoargentino@ig.com.br

