Sociedade Esportiva Palmeiras
São Paulo, 15 de junho de 2.010.

.A/Ç.: Departamento de Judo.
Saudações,

Realizaremos nos dias 07 e 08 de agosto de 2010, em nosso Palácio de Festas o "42º TORNEIO PERIQUITO DE JUDÔ", no
qual faz parte das comemorações do 96° aniversário da SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS. O evento em referência
será disputado entre as classes Sub-11 (Infantil) a Master no Masculino e Sub-11 (Infantil) a Senior no Feminino, tendo
como atração especial em disputa “O TROFÉU MASSAO SHINOHARA" entre as equipes da classe SUB-20 (JUNIOR).

Nesta edição deste eventos, limitaremos a participação em um número de 1.000 atletas, fechando-se as inscrições quando esse valor for
atingido.

Para maior Brilhantismo ao evento, gostaríamos de poder contar com a Honrosa presença de vossa agremiação, motivo pelo qual,
formalizamos o presente convite.

Solicitamos a especial gentileza de confirmar a participação até o dia 10 de Juího de 2010 enviando para o e-maií
torneio.periquito@yahoo.com.br.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e subscrevemo-nos com elevado apreço.

Atenciosamente,

EDSON PUGLIA
DIRETOR DEPTO JUDÔ

LENNON PESCARMONA
DIRETOR DEPTO JUDÔ

JOÃO GAVIOLI
DIRETOR ESP. NÃO PROF.

42º TORNEIO PERIQUITO DE JUDÔ
A Sociedade Esportiva Palmeiras realizará nos dias 07 e 08 de agosto de 2010 em
comemoração ao 96º aniversario do clube o Tradicional TORNEIO PERIQUITO DE
JUDÔ, no Palácio de Festas da Sociedade Esportiva Palmeiras, rua Francisco
Matarazzo, ao lado do Palácio do Tenis – Água Branca – São Paulo.
O evento será disputado entre as classes Sub-11 (Infantil) a Master no Masculino e Sub11 (Infantil) a Senior no Feminino, tendo como atrações especiais em disputa o troféu
transitório “MASSAO SHINOHARA” que será realizado entre equipes da classe Sub20 (Junior) e o troféu de campeão geral “ZAQUEU RODRIGUES DO
NASCIMENTO”.

AS ASSOCIAÇÕES CONVIDADAS DEVERÃO CONFIRMAR A
PARTICIPAÇÃO E INFORMAR O NÚMERO DE ATLETAS
ATÉ O DIA 10/07/2010 por e-mail: torneio.periquito@yahoo.com.br e
informar o e-mail para onde deverá ser enviado o arquivo em mídia para a
inscrição dos atletas.

O TORNEIO TERÁ, NO MÁXIMO, 1.000 PARTICIPANTES,
FECHANDO AS INSCRIÇÕES QUANDO ESSE LIMITE FOR
ATINGIDO.
REGULAMENTO
1) Das Inscrições – Cada entidade poderá inscrever 20 atletas e mais 07 Masteres acima
de 35 anos no masculino e 10 atletas no feminino, sendo obrigatório que o atleta seja
Federado na divisão especial ou aspirante.
Será cobrada uma taxa de inscrição de R$20,00(vinte reais) não importando se o atleta
compareça ou não ao evento, que deverá ser paga através de deposito bancário no
Banco:
Bradesco - Agência 3394-4 - Conta Corrente - 6416-5

Sociedade Esportiva Palmeiras – Dept° de Judô
Obs. Identificar a Entidade depositante.

NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS EM CAIXAS ELETRÔNICOS.
O comprovante do depósito bancário deverá ser apresentado no dia do evento para a
confirmação das inscrições.
As inscrições deverão ser enviadas até 31/07/10 para o e-mail:
torneio.periquito@yahoo.com.br.
As associações de outros estados deverão enviar junto com a ficha de inscrição a

autorização da federação de origem.
Obs. Nenhuma associação poderá inscrever atleta que pertença a outra associação.
Caso seja constatado que o atleta pertença a outra associação após já ter lutado,
não será computado pontos para a Associação que o inscreveu, e perderá 10 pontos
na contagem Geral.
2) Da Pesagem
DIA: 06/08/2010 – (SEXTA-FEIRA)
Local: Palácio de Festas
PESAGEM OFICIAL DAS CLASSES SUB-11 (INFANTIL) ATÉ SUB-17 (JUVENIL) - Horário:
18:00 às 19:30.
DIA: 07/08/2010 – (SÁBADO)
Local: Palácio de Festas
08:00H as 08:45H - SUB-11 (INFANTIL)
09:30H as 10:15H - SUB-13 (INFANTO-JUVENIL)
10:30H as 11:15H - SUB-15 (PRÉ-JUVENIL)
11:30H as 12:15H - SUB-17 (JUVENIL)
PESAGEM OFICIAL DAS CLASSES SUB-20 (JUNIOR), SÊNIOR e MASTER - Horário: 13:00
as 15:00.
DIA: 08/08/2010 - (DOMINGO)
Local – Ginásio I
08:30H as 09:15H - SUB-20 (JUNIOR)
10:00H as 10:45H - SENIOR e MASTER

3) Da Documentação -Todo atleta deverá apresentar Carteira da Federação de origem
para o ano de 2.010.
4) Apuração das chaves – Os atletas serão sorteados pelo sistema de computador para
o preenchimento das chaves, logo após a pesagem. Caso algum atleta no momento da
pesagem estiver com peso diferente ao da inscrição o mesmo será colocado na categoria
correspondente ao peso.
Será adotado o sistema de Chaves Simples não havendo repescagem.
5) Das Classes
Haverá competições nas classes abaixo e as lutas obedecerão a seguinte ordem:

Sábado:
Masculino
Sub-11 (Infantil)
Sub-13 (Infanto-Juvenil)
Sub-15 (Pré-Juvenil)
Sub-17 (Juvenil)

Feminino
Sub-11 (Infantil)
Sub-13 (Infanto-Juvenil)
Sub-15 (Pré-Juvenil)
Sub-17 (Juvenil)

Domingo:
Masculino
Feminino
Master– Acima de 35 anos
Senior
Senior
sub-20 (Junior)
Sub-20 (Junior)A pesagem obedecerá aos limites de peso estipulado pela CBJ.
Para a classe MASTER será utilizada a tabela abaixo:
Ligeiro
Leve
Até 60kg
De 60 a 75kg
Master A (masc.)
1975 a 1964
Até 60kg
De 60 a 75kg
Master B (masc.)
1965 e anteriores

Médio
De 75 a 90 kg

Pesado
+ 90kg

De 75 a 90 kg

+ 90kg

6) Da Pontuação – Campeão: 5 pontos, Vice-Campeão: 3 pontos, Terceiros Lugares: 1
ponto. A categoria Máster, não entrará na Contagem Geral de Pontos.
7) Da Premiação – Os atletas classificados em 1o. 2o. e os dois 3os. receberão medalhas
alusivas ao evento.
Serão premiadas as equipes classificadas até o 10o. na Classificação Geral.
8) Tempo das lutas -

Sub-11 (Infantil) 2:30 minutos
Sub-13 (Infanto), sub-15 (Pré Juvenil) e Máster 3 minutos
Sub-17 (Juvenil), sub-20 (Junior) e Sênior 4 minutos
NÃO HAVERÁ GOLDEN SCORE

9) Cronometragem - Será tempo corrido, devendo haver interrupção do tempo apenas
em caso de atendimento médico, arrumar o Judogui, Arrumar Tatamis, e Confabulação
dos Árbitros
10) Da Arbitragem – Além da Sociedade Esportiva Palmeiras estar solicitando
árbitros para a Federação Paulista de Judô, toda associação deverá colocar à disposição
da Organização 1 Árbitro não competidor que permaneçam durante todo o evento ou 2
árbitros competidores devidamente uniformizados com calça cinza, camisa branca e
gravata( que tenham feito curso de arbitro no ano de 2010), e 4 oficiais de mesa
competidores ou 2 oficial de mesa que não irá competir que fique a disposição da
organização durante todo o evento, no sábado e no domingo.
OS ÁRBITROS ENVIADOS PELAS ASSOCIAÇÕES NÃO PODERÃO SER OS
MESMOS CONVOCADOS PELA FPJ PARA TRABALHAR NESTE EVENTO.
A ENTIDADE QUE NÃO ATENDER ESTE ITEM DEVERÁ PAGAR UMA
TAXA DE R$80,00(OITENTA REAIS) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
UM ÁRBITRO.

ATENTAR A ESTE ITEM DO REGULAMENTO, A ENTIDADE QUE NÃO
ATENDER AOS ITENS ANTERIORES ESTARÁ AUTOMATICAMENTE
DESCLASSIFICADA DA SOMATÓRIA GERAL, E NÃO SERÁ CONVIDADA
PARA O PRÓXIMO EVENTO.
11) Critério De Desempate - Havendo empate nas pontuações entre duas ou mais
agremiações, o critério de desempate será o maior número de Campeões, após o maior
número de Vice-Campeões, após o número de terceiros e ainda assim persistir o empate,
preferencialmente o maior número de campeões das classes Sub-11 (Infantil), sub-13
(Infanto-Juvenil), sub-15 (Pré-Juvenil) e assim sucessivamente.
13) Das Disposições Gerais - A Comissão Organizadora é soberana para resolução de
qualquer problema surgido dentro da Competição.
Os organizadores do Evento não serão responsáveis por acidentes que venham a ocorrer
durante a competição, devendo ser prestado os primeiros socorros.
A Sociedade Esportiva Palmeiras não concorrerá aos troféus por participar com número
ilimitado de atletas.
A participação da Agremiação implica na aceitação integral deste regulamento.
Compreendendo-se também, como aceita a condição de que os atletas inscritos gozam
de perfeito estado físico de saúde e mental.
REGULAMENTO TORNEIO POR EQUIPE
1) Sistema De Competição - A competição por equipe será realizada para a classe
Sub-20 (JUNIOR) masculino.
As disputas serão pelo sistema de eliminatórias simples apurando-se o CAMPEÃO,
VICE-CAMPEÃO e 2 (dois) TERCEIROS lugares, não haverá repescagem.
Na Competição por Equipe será considerada vencedora aquela que obtiver o maior
número de vitórias em cada confronto.
As equipes serão compostas por um total de, no máximo, 7 (sete) atletas e, no mínimo
de 03 (três) atletas.
Os atletas componentes das equipes terão que, obrigatoriamente de pertencer à classe
Sub-20 (JUNIOR), podendo inscrever até 2 (dois) atletas da classe Sub-17 (JUVENIL).
No caso de empate no número de vitórias, a Equipe vencedora será apurada,
considerando-se o seguinte critério:

A – Vitória por Ippon ou equivalente

10 pontos

B – Vitória por Waza-Ari ou equivalente

07 pontos

C – Vitória por Yuko ou equivalente

05 pontos
00 pontos

D - Hiki-Wake (Empate)
Se duas Equipes apresentarem o mesmo número de vitórias e pontos, o desempate farse-á através de um combate extra, com o sorteio entre as categorias de peso empatadas.
O combate se iniciará no Golden Score. Caso uma das Equipes não queira participar
do combate extra, a Equipe adversária será considerada vencedora por kiken-gashi.
Na competição por equipes a escalação dos atletas deverá obedecer o seguinte criterio:
- 1ºCOMBATE –atletas das categorias, super ligeiro, ligeiro e meio leve;
- 2ºCOMBATE – atletas das categorias, ligeiro, meio leve e leve;
- 3ºCOMBATE – atletas das categorias, meio leve, leve e meio médio;
- 4ºCOMBATE – atletas das categorias, leve, meio médio e médio;
- 5ºCOMBATE– atletas das categorias, meio médio, médio, meio pesado e pesado.
2) Da Pesagem - A pesagem para a competição individual será válida para a
competição por equipe.
3)Tempo De Combate - 4’ (quatro minutos), corridos sem interrupção, salvo para
recomposição de Judogui ou Tatame, atendimento médico ou confabulação de Árbitros.
PROGRAMAÇÃO
42º TORNEIO PERIQUITO DE JUDO

DIA: 07/08/2010 – (SÁBADO)
08:30 - Reunião com Árbitros e Oficiais de mesas.
09:00 - Cerimônia de Abertura
09:30 – Início das competições Classe SUB-11 (INFANTIL) masc/fem
DIA: 08/08/2010 – (DOMINGO)
09:30 - Reunião com Árbitros e Oficiais de mesas.
09:30 – Identificação/Confirmação dos atletas das equipes.
10:00 – Início das competições por equipe
12:30 - Início das competições Classe MASTER masc.
13:30 - Início das competições Classe SENIOR masc/fem
14:30 - Início das competições Classe SUB-20 (JUNIOR) masc/fem.

