ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ “HOMBU BUDOKAN”
Praça Santa Adelaide nº 5 tel. 5011-8311 CEP 04318-010 Cidade Vargas São Paulo SP
Filiada a Federação Paulista de Judô
e-mail: ogawabudokan@terra.com.br

São Paulo, 22 de julho de 2010.

Prezado Professor:

A Associação de Judô Budokan tem a satisfação de comunicar a realização dos Torneios: Individual
masculino, feminino e Torneio por Equipes nos dias 11 e 12 de setembro de 2010, nas dependências do Clube
Atlético Juventus, Rua Comendador Roberto Ugolini,20 - Mooca - São Paulo – Capital.
Contando com a sua presença, lembramos de alguns procedimentos necessários para sua participação:

1. As agremiações provenientes de outros Estados deverão entrar em contato com a respectiva Federação e
solicitar autorização para que possam participar do evento.
2. Solicitamos aos professores e responsáveis que orientem seus atletas no sentido de manter a integridade
tanto do ginásio, dos alojamentos, assim como de todos os materiais utilizados na realização do evento.
No caso de ocorrer alguma situação que contrarie esta recomendação, lembramos que a agremiação será
responsabilizada, inclusive no ressarcimento de danos a Budokan e/ou ao Clube onde possa ter ocorrido
o incidente.
3. Pedimos ainda que orientem os alunos para não pularem o gradil e na premiação compareçam trajando
judogui branco completo ou agasalho completo da Associação.
4. As Associações que apresentarem Oficiais de Mesa e arbitro para cooperarem no andamento do Torneio
receberão um bônus de 10 pontos na contagem geral, os pontos serão computados no final de cada dia.

Sabendo contar com a colaboração e participação, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer
esclarecimentos.

Prof. HITOSHI OGAWA
Presidente

Os atletas de outros Estados que necessitarem de alojamento deverão trazer colchonetes e cobertores e solicitar
reservas de vagas, junto ao Prof. Hitoshi, fax (11) 5011-8311, até o dia 20 de agosto.

ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ “HOMBU BUDOKAN”
Praça Santa Adelaide nº 5 tel. 5011-8311 CEP 04318-010 Cidade Vargas São Paulo SP
Filiada a Federação Paulista de Judô
e-mail ogawabudokan@terra.com.br

62º TORNEIO ANUAL POR EQUIPE

A Associação de Judô Budokan comunica que o 62º Torneio Anual por Equipes da Budokan, será realizado no dia 11 de
setembro de 2010, sábado, com início às 8h30, no ginásio de esportes da Ginásio Ayrton Senna , Rua Oriente Monti , 115 –
Centro – Diadema (próximo à Praça da Moça).
INSCRIÇÕES
Cada Associação ou Clube terá direito de inscrever até 2 (DUAS) EQUIPES POR CLASSE. A inscrição poderá ser
encaminhada no endereço:Av. Irerê, 1764 – Planalto Paulista – São Paulo /SP – CEP 04064-004 ou pelo e-mail

torneiobudokan@hotmail.com até o dia 03 de setembro de 2010, a/c Daniel Perego.
TAXA
A taxa de inscrição é de R$75,00 (setenta e cinco reais) por equipe inscrita. Esta taxa será cobrada independente da
participação ou não da equipe.
EQUIPES
As equipes, somente masculinas, serão formadas de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) atletas, sendo 5 (cinco)
titulares e 2 (dois) reservas.
INFANTIL – nascidos em 2000 e 2001(2002opcional, com autorização dos pais e do professor)
INFANTO-JUVENIL – nascidos em 98 e 99
PRÉ-JUVENIL – nascidos em 96 e 97
JUVENIL – nascidos em 94 e 95
DANGAI – ATÉ FAIXA MARROM – a partir de Juvenil (nascidos em 93 e anos anteriores)
YUDAN – Faixas Pretas (é obrigatória a participação de pelo menos dois titulares faixas pretas e o restante poderá ser
completado com portadores de faixa marrom, desde que tenham nascido em 93 ou anos anteriores).
PESAGEM
NAS CLASSES: INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E PRÉ-JUVENIL, OS DOIS PRIMEIROS COMPETIDORES DA EQUIPE
DEVERÃO SER, NO MÁXIMO, DA CATEGORIA LEVE, sendo OBRIGATÓRIA A PESAGEM no dia do Torneio, inclusive dos
reservas. Os atletas que excederem no peso não poderão disputar na posição dos dois primeiros elementos da equipe.
CLASSE

PESO

HORÁRIO DE PESAGEM

INFANTIL

até 36 kg

das 8h00 às 8h30

INFANTO-JUVENIL

até 38 kg

das 8h30 às 9h00

PRÉ-JUVENIL

até 48 kg

das 9h00 às 9h30

Todos os atletas que irão participar da equipe deverão estar portando carteira de identificação da federação do seu Estado
válida para 2010. A ficha de pesagem será fornecida pelo responsável técnico do Torneio, a partir das 7h45 no dia da
pesagem.
HORÁRIOS
Início com a classe JUVENIL às 9h00; INFANTIL às 9h00, INFANTO-JUVENIL 10h30, Dangai às 11h30 , PRÉ-JUVENIL às
12h00 e Yudan às 12h30.

DISPUTA
Uma vez feita e entregue a escalação à Coordenação do Torneio, NÃO poderá haver qualquer alteração na ordem dos
competidores. O titular substituído não poderá retornar a equipe. No caso de troca de atletas, esta deverá ser solicitada e
concretizada, somente na mesa técnica, pelo professor responsável.
•

Eliminatória simples, com premiação para o 1º, 2º e os dois 3º colocados.

•

O tempo de luta será “corrido”, sendo de 3 minutos para as classes: Infantil, Infanto-juvenil e Pré-juvenil e de 4

minutos para o Juvenil, Dangai e Yudan.
•

Todos os integrantes das equipes deverão apresentar a carteira da Federação de seu Estado, válida para o ano de

2010, no início de cada luta.
•

Os atletas deverão competir somente de judogui BRANCO, nas medidas oficiais, limpo, com o distintivo da

agremiação do lado esquerdo do judogui e apresentar-se de chinelos.
•

Serão realizadas as cinco lutas, mesmo que o confronto já esteja decidido. Obs: na classe Dangai e Yudan a

interrupção das lutas, após a vitória de uma das equipes, só se dará mediante acordo entre os técnicos.
•

Somente poderá permanecer na área de competição, 1 (um) técnico responsável pela equipe.

•

O uso de protetor bucal, no caso de atletas que utilizam aparelho ortodôntico, é recomendável.

•

No caso de empate (após contagem do número de vitórias e de pontos) o técnico responsável escolherá um atleta

para a luta de desempate.
DISPOSIÇÕES GERAIS
•

A Organização do evento prestará os Primeiros Socorros em caso de acidente durante a competição, não se
responsabilizando por despesas médicas e hospitalares que possam ocorrer.

•

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.

•

Os atletas serão responsáveis pelas suas boas condições físicas e mentais.

CLASSE
ANO DE NASCIMENTO

1º competidor
2º competidor
3º competidor
4º competidor
5º competidor

INFANTIL
02,01,00
até 36 kg
até 36 kg
LIVRE
LIVRE
LIVRE

INF-JUV PRÉ-JUV JUVENIL DANGAI YUDAN
99 e 98 97 e 96 95 e 94 94 e ant. 94 e ant.
até 38 kg até 48 kg LIVRE
LIVRE
LIVRE
até 38 kg até 48 kg LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE

PROF. HITOSHI OGAWA
Presidente

ALOJAMENTO
As entidades que necessitarem de alojamento, entrar em contato com o Prof. Hitoshi, fax (11) 5011-8311, informando o
número necessário até, no máximo, dia 20 de agosto. Lembramos para aqueles que irão se alojar trazer colchonete,
roupa de cama e cobertores.

INSCRIÇÃO DO TORNEIO POR EQUIPES

ASSOCIAÇÃO OU CLUBE______________________________________________________

CLASSE

SIM

SIM

NÃO

INFANTIL

INFANTO JUVENIL

PRE-JUVENIL

JUVENIL

DANGAI

YUDAN

OS ATLETAS QUE FARÃO PARTE DA(S) EQUIPE(S) ESTÃO EM PLENA(S) CONDIÇÕES
FÍSICAS PARA COMPETIR.
ESTOU CIENTE O REGULAMENTO DO TORNEIO POR EQUIPES

ASS. DO RESPONSÁVEL______________________________FONE:_________________

EMAIL:____________________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ “HOMBU BUDOKAN”
Praça Santa Adelaide nº 5 tel. 5011-8311 CEP 04318-010 Cidade Vargas São Paulo SP
Filiada a Federação Paulista de Judô
e-mail ogawabudokan@terra.com.br

63º TORNEIO INDIVIDUAL MASCULINO DA BUDOKAN

O 63º Torneio Individual Masculino da Budokan será realizado nos dias 11 e 12 de setembro de 2010, sábado, no ginásio de
esportes da Ginásio Ayrton Senna , Rua Oriente Monti, 115 – Centro – Diadema (próximo a Praça da Moça), com início às
14h00 no dia 11/09 e às 09h00 no dia 12/09 .

•

Os atletas nascidos em 2002 poderão se inscrever, em caráter excepcional, na classe infantil, com a devida
autorização dos pais e a critério do professor responsável.

•

Haverá disputas na classe JUNIOR, SENIOR E VETERANO.

•

No Dangai não será permitida a participação de atletas da classe pré-juvenil. Os técnicos das Associações são
responsáveis pelas informações quanto a graduação mínima dos participantes na classe Dangai.

IMPORTANTE: NA CATEGORIA 3º KYU – FAIXA VERDE – TAMBÉM PODEM PARTICIPAR ATLETAS PORTADORES DE
FAIXA AZUL, AMARELA e LARANJA.
•

A INSCRIÇÃO É LIVRE QUANTO AO NÚMERO DE ATLETAS POR CATEGORIA.

•

Será respeitada a tabela de peso em anexo.

•

As Associações que apresentarem Oficiais de Mesa e Árbitro para cooperarem no andamento do Torneio
receberão um bônus de 10 pontos na contagem geral, os pontos serão computados ao final de cada dia.

NÃO SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DE TÉCNICOS NAS ÁREAS DE COMPETIÇÃO.
PESAGEM
- NO SÁBADO, DIA 11, A PESAGEM SERÁ NOS SEGUINTES HORÁRIOS:
SENIOR E VETERANO – das 13h00 às 14h00 (ATLETAS DO SENIOR AVISAR NA PESAGEM SE IRÁO LUTAR TAMBÉM
NO VETERANO)
- NO DOMINGO , DIA 12, A PESAGEM SERÁ NOS SEGUINTES HORÁRIOS:
INFANTIL – das 08h00 às 08h45
INFANTO-JUVENIL – das 08h45 às 09h30
JUVENIL E JUNIOR – das 09h30 às 10h15 (AVISAR NA PESAGEM SE IRÁ LUTAR TAMBÉM NO DANGAI)
PRÉ-JUVENIL – das 10h15 às 11h00
DANGAI – das 11h00 às 11h45

Não haverá tolerância em relação aos limites de peso de cada categoria. O atleta que ultrapassar o
limita da categoria poderá , a critério do técnico , lutar na categoria correspondente ao peso.
Os atletas que estiverem presentes no Sábado (11/09) e forem lutar apenas no Domingo (12/09) poderão pesar no Sábado.
Em caso de perda da ficha de pesagem ,deverá ser efetuada nova pesagem no Domingo.
INSCRIÇÃO
Encaminhar a ficha de inscrição até o dia 03 de setembro, pelo correio:Av. Irerê , 1764 – Planalto Paulista – São Paulo/SP
– CEP 04064-004 ou e-mail

torneiobudokan@hotmail.com a\c Daniel Perego.

TAXA
A taxa é de R$ 15,00 por atleta inscrito que será recolhida no dia do evento, independente de sua participação ou não.

DOCUMENTAÇÃO
Todos deverão apresentar a carteira da Federação de seu Estado atualizada para 2010.
ORDEM DAS LUTAS
- Sábado (11/09)
Veterano – 14h30; Sênior - 15h00
- Domingo (12/09)
Infantil – 09h00; Infanto-Juvenil – 10h00; Juvenil – 11h00; Junior – 12h00; Pré-Juvenil – 13h00; Dangai: até verde, roxa e
marrom – 14h00.
DISPUTA
Tempo de luta será “corrido”, sendo: Infantil, Infanto-juvenil, Pré-juvenil e Veterano – 3 minutos; Juvenil, Junior, Sênior e
Dangai – 4 minutos.
A apuração dos classificados se dará pelo sistema de eliminatória simples, receberão medalhas os classificados em 1º, 2º e
dois 3º lugares.
Haverá contagem geral de pontos e as agremiações que se classificarem até a 5ª colocação farão jus a troféus. Contagem de
pontos: campeão 5 pontos, vice 3 pontos e terceiro colocado 1 ponto. Para efeito de desempate serão estabelecidos os
seguintes critérios: primeiro - número de campeões; segundo - número de vice-campeões; terceiro - número de 3º lugares e
por último, maior número de atletas participantes.
Todos os atletas deverão comparecer para as lutas de judogui BRANCO, distintivo da Associação do lado esquerdo do peito e
chinelos.
É recomendável o uso de protetor aos portadores de aparelho ortodôntico
As regras válidas serão as vigentes da CBJ 2010.

NORMAS GERAIS
A Organização do evento prestará os Primeiros Socorros em caso de acidentes durante a competição, não se
responsabilizando por despesas de assistência médica hospitalar ou outras despesas de tratamento que por ventura venham
necessitar.
Qualquer dúvida ou item que não conste neste regulamento será solucionado pela direção do torneio.

CLASSE
ANO DE NASCIMENTO

SUPER LIGEIRO
LIGEIRO
MEIO LEVE
LEVE
MEIO MÉDIO
MEDIO
MEIO PESADO
PESADO

INFANTIL
00,01, 02
até 28 kg
28-30 kg
30-33 kg
33-36 kg
36-40 kg
40-45 kg
45-50 kg
ac. 50 kg

INF-JUV
99 e 98
até 28 kg
28-31 kg
31-34 kg
34-38 kg
38-42 kg
42-47 kg
47-52 kg
ac. 52 kg

PRÉ-JUV
96,97
até 36 kg
36-40 kg
40-44 kg
44-48 kg
48-53 kg
53-58 kg
58-64 kg
ac. 64 kg

JUVENIL
94,95
até 50 kg
50-55 kg
55-60 kg
60-66 kg
66-73 kg
73-81 kg
81-90 kg
ac. 90 kg

JUNIOR
91,92, 93
**
até 60 kg
**
até 70kg
**
até 80 kg
até 90 kg
ac. 90 kg

SENIOR
90 e ant.
**
até 60 kg
**
até 70 kg
**
até 80 kg
até 90 kg
ac. 90 kg

VETERANO

80 e ant.
**
até 60 kg
**
até 70 kg
**
até 80 kg
até 90 kg
ac. 90 kg

DANGAI
95 e ant.
**
até 60 kg
**
até 70 kg
**
até 80 kg
até 90 kg
ac. 90 kg

PROF. HITOSHI OGAWA

Presidente
ALOJAMENTO
Os atletas de outros Estados que necessitarem de alojamento deverão trazer colchonetes e cobertores e solicitar reservas de
vagas, junto ao Prof. Hitoshi, fax (11) 5011-8311, até o dia 20 de agosto.

ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ “HOMBU BUDOKAN”
Praça Santa Adelaide nº 5 tel. 5011-8311 CEP 04318-010 Cidade Vargas São Paulo SP
Filiada a Federação Paulista de Judô
e-mail ogawabudokan@terra.com.br

TORNEIO INDIVIDUAL FEMININO DA BUDOKAN

O Torneio Individual Feminino da Budokan será realizado no dia 11 de setembro de 2010, sábado, no ginásio de esportes da
Ginásio Ayrton Senna , Rua Oriente Monti, 115 – Centro – Diadema (próximo a Praça da Moça), com início às 13h00 .

•

As atletas nascidas em 2002 poderão se inscrever, em caráter excepcional, na classe infantil, com a devida
autorização dos pais e a critério do professor responsável.

•

Haverá disputas nas classes INFANTIL , INFANTO JUVENIL , PRE JUVENIL E ADULTO (junção das classes
JUVENIL, JUNIOR e SENIOR).

•

A INSCRIÇÃO É LIVRE QUANTO AO NÚMERO DE ATLETAS POR CATEGORIA.

•

Será respeitada a tabela de peso em anexo.

•

As Associações que apresentarem Oficiais de Mesa e Árbitro para cooperarem no andamento do Torneio
receberão um bônus de 10 pontos na contagem geral, os pontos serão comutados no final de cada dia.

NÃO SERÁ PERMITIDO A PRESENÇA DE TÉCNICOS NAS ÁREAS DE COMPETIÇÃO.
PESAGEM
- NO SÁBADO, DIA 11, A PESAGEM SERÁ NOS SEGUINTES HORÁRIOS:
Infantil – das 09h00 às 10h00 ; Infanto Juvenil – das 10h00 às 11h00; Pré Juvenil – das 11h00 às 12h00 e Adulto – das 12h00
às 13h00

Não haverá tolerância em relação aos limites de peso de cada categoria. O atleta que ultrapassar o
limita da categoria poderá , a critério do técnico , lutar na categoria correspondente ao peso.
INSCRIÇÃO
Encaminhar a ficha de inscrição até o dia 03 de setembro, pelo correio:Av. Irerê , 1764 – Planalto Paulista – São Paulo/SP
– CEP 04064-004 ou e-mail

torneiobudokan@hotmail.com a\c Daniel Perego.

TAXA
A taxa é de R$ 15,00 por atleta inscrito que será recolhida no dia do evento, independente de sua participação ou não.
DOCUMENTAÇÃO
Todos deverão apresentar a carteira da Federação de seu Estado atualizada para 2010.
INÌCIO DAS LUTAS
- Sábado (11/09) às 13h00 com a classe INFANTIL.

DISPUTA
Tempo de luta será “corrido”, sendo: Infantil, Infanto-juvenil, Pré-juvenil – 3 minutos e Adulto – 4 minutos.
A apuração dos classificados se dará pelo sistema de eliminatória simples, receberão medalhas os classificados em 1º, 2º e
dois 3º lugares.
Haverá contagem geral de pontos e as agremiações que se classificarem até a 3ª colocação farão jus a troféus. Contagem de
pontos: campeão 5 pontos, vice 3 pontos e terceiro colocado 1 ponto. Para efeito de desempate serão estabelecidos os
seguintes critérios: primeiro - número de campeões; segundo - número de vice-campeões; terceiro - número de 3º lugares e
por último, maior número de atletas participantes.
Todos os atletas deverão comparecer para as lutas de judogui BRANCO, distintivo da Associação do lado esquerdo do peito e
chinelos.
É recomendável o uso de protetor aos portadores de aparelho ortodôntico
As regras válidas serão as vigentes da CBJ 2010.

NORMAS GERAIS
A Organização do evento prestará os Primeiros Socorros em caso de acidentes durante a competição, não se
responsabilizando por despesas de assistência médica hospitalar ou outras despesas de tratamento que por ventura venham
necessitar.
Qualquer dúvida ou item que não conste neste regulamento será solucionado pela direção do torneio.

CLASSE
Nascidas em

Infantil
00, 01 , 02

Infanto Juvenil
99, 98

Pré Juvenil
97, 96

Adulto
95 e anteriores

Ligeiro

De 26 à 28 Kg

De 28 à 31 Kg

De 36 à 40 Kg

De 44 à 48 Kg

Meio Leve

De 28 à 30 Kg

De 31 à 34 Kg

De 40 à 44 Kg

De 48 à 52 Kg

Leve

De 30 à 33 Kg

De 34 à 38 Kg

De 44 à 48 Kg

De 52 à 57 Kg

Meio Médio

De 33 à 36 Kg

De 38 à 42 Kg

De 48 à 53 Kg

De 57 à 63 Kg

Médio

De 36 à 40 Kg

De 42 à 47 Kg

De 53 à 58 Kg

De 63 à 70 Kg

Meio Pesado

De 40 à 45 Kg

De 47 à 52 Kg

De 58 à 64 Kg

De 70 à 78 Kg

Acima de 45 Kg

Acima de 52 Kg

Acima de 64 Kg

Acima de 78 Kg

Pesado

PROF. HITOSHI OGAWA

Presidente

ALOJAMENTO
As atletas de outros Estados que necessitarem de alojamento deverão trazer colchonetes e cobertores e solicitar
reservas de vagas, junto ao Prof. Hitoshi, fax (11) 5011-8311, até o dia 20 de agosto.

