Copa Sethiro Namie
REGULAMENTO DA COPA SETHIRO NAMIE
Data: 27 de NOVEMBRO de 2011
Horário: 9:00h
Local: Ginásio municipal de esporte Prof. Hugo Ramos
Endereço:av. Ismael Alves dos Santos n° 560 Mogilar
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições de atletas e mesário deverão ser efetivadas até 20 de
novembro
de
2011,
impreterivelmente,
via
email:
copa_sethironamie@gmail.com, a/c Luciano / Namie ou pelo cel: 73070311
ou 9773-2159
2. DO NÚMERO DE ATLETAS
A agremiação convidada poderá inscrever até 30 (trinta) atletas nas classes
masculinas e até 20(vinte) atletas nas classes femininas.
3. DAS CLASSES
As lutas obedecerão a seguinte ordem :

Masculino

Feminino

Sub 11 (Infantil)

Sub 11 (Infantil)

Sub 13 (inf.juvenil)

Sub 13 (inf.juvenil)

Sub 15 (pré juvenil)

Sub 15 (pré juvenil)

Sub
Sub 17 (juvenil)

Sub 17 (juvenil)

Sub 20 (Junior)

Adulto (Junior)/sênior/máster)
(Junior)/sênior/máster)

Sênior

4. DA PESAGEM

Sábado 26/
26/11/2011
11/2011
18:00 as 19:00 h

Todas as categorias

Domingo 27/
27/11
7/11/2011
11/2011
7::00 h – 7:30 h

Sub 11 (Infantil)

7:45 h - 8:30 h

Sub 13 (inf.juvenil)

8:45 h – 9:30 h

Sub 15 (pré juvenil)

9:45 h – 10:30 h

Sub 17 (juvenil)

10:45 h – 11:30 h

Sub 20 (Junior)/sênior

Local: Ginásio Municipal de Esportes de Mogi das Cruzes.

Copa Sethiro Namie
Havendo alteração de peso, o atleta será inscrito na categoria
correspondente, de acordo com a Tabela de Peso e Idade da Federação
Paulista de Judô.
Será permitida a pesagem com roupa intima.
Não haverá tolerância no horário de pesagem.
5. TAXA DE INSCRIÇÃO
Será Cobrada uma taxa de R$15,00 (quinze reais) por atleta inscrito, que
deverá ser recolhida antes da pesagem no Torneio.
6. DA TABELA DE PESO E IDADE - CATEGORIAS
Para efeito de pesagem, será adotada a tabela de peso e idade da Federação
Paulista de Judô, válida para o ano de 2011.
7. DO JUDOGUI
Todos os atletas deverão usar Judogui branco com distintivo da agremiação
fixado no peitoral esquerdo e calçando chinelo. As atletas femininas deverão
usar uma camiseta branca ou colant por baixo do Judogui.
8. DA IDENTIFICAÇÃO
Todos os atletas deverão comparecer munidos da identidade da Federação
Paulista de Judô, com a anuidade de 2011, tanto na pesagem como no
Torneio.
NÃO SERÃO ACEITOS ATLETAS QUE NÃO
AGREMIAÇÃO PELA QUAL FORAM INSCRITOS.

PERTENÇAM

A

Os demais atletas serão chamados, após o desfile de abertura, na ordem
das disputas estabelecidas no item 3 – DAS CLASSES.
9. DAS COMPETIÇÕES
9.1

SISTEMA DE COMPETIÇÃO
As disputas serão pelo sistema de eliminatória simples, apurando-se o
campeão, vice-campeão e 2(dois) terceiros lugares. Não haverá
repescagem.

9.2 TEMPO DE COMBATE
O tempo das lutas será de:

3’00 (três minutos) –infantil, Infanto-Juvenil e Pré-Juvenil

4’00 (quatro minutos) – Juvenil, Junior e sênior
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9.3

CONTAGEM DE TEMPO
O tempo de luta será corrido, sem interrupção, salvo para recomposição
de judogui, de tatame, para atendimento médico ou confabulação dos
árbitros, conforme determinação do Árbitro Principal.

10. DOS OFICIAIS DE MESA e ARBITRAGEM
Cada agremiação convidada deverá apresentar para identificação, às 7h30,
2 (dois) oficial de mesa e 1 um árbitros não competidor devidamente
uniformizado, ou pagar uma taxa de 80 reais para o pagamento de um
arbitro. Mandar relação de árbitro e mesários antecipadamente .
A não apresentação de oficial de mesa e dos árbitros, bem como a não
permanência do mesmo em seu posto durante toda a competição, perda de
10 pontos correspondentes e pagamento de taxa de arbitragem.
11. DAS REGRAS
As regras de arbitragem serão as adotadas pela Federação Paulista de
Judô, atualizadas.
12. DAS TÉCNICAS DE ESTRANGULAMENTO E DE CHAVES
As técnicas de estrangulamento e de chaves só serão permitidas à partir
da classe Juvenil (inclusive) e demais classes superiores.
13. DAS PONTUAÇÕES E PREMIAÇÕES
13.1

PONTUAÇÕES
Os pontos atribuídos serão:
 Campeão
5 (cinco) pontos
 Vice – Campeão:
3 (três) pontos
 Terceiros colocados:
1 (um) ponto

13.2

PREMIAÇÃO DOS ATLETAS
Atletas campeões, vice-campeões e terceiros colocados receberão a
premiação após o término dos combates de suas respectivas categorias.
Atletas das categorias Sênior/Junior receberão a premiação
correspondente durante a fase de encerramento do torneio.

13.3

PREMIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES
Serão oferecidos troféus para as agremiações classificadas até o décimo
lugar na somatória geral de pontos (masculino e feminino).

13.4

CRITÉRIO DE DESEMPATE
Havendo empate nas pontuações entre duas ou mais agremiações, o
critério de desempate será o maior número de campeões. Persistindo o
empate, o critério adotado será o maior número de campeões das
infantil e assim sucessivamente.

13.5 PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
O Palmeiras Mogi não concorrerá aos troféus das agremiações, por
participar com número ilimitado de atletas.
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14. DO ATENDIMENTO MÉDICO
A equipe médica ficará à disposição dos atletas, durante as competições,
para atendimento de primeiros socorros. O Palmeiras Mogi não se
responsabilizará por eventuais acidentes que vierem a ocorrer com os
atletas durante o torneio.
15. DO DESFILE
O Torneio terá início às 9:00. As agremiações deverão participar do desfile
inicial, atletas trajando judogui branco ou uniforme completo da
agremiação. Sendo no mínimo 10 atletas .
Todos os atletas deverão retirar-se do Shiai-jô no término da solenidade de
abertura e aguardar a chamada pelo sistema de som. Após a chamada,
deverão dirigir-se à área de identificação.
A AGREMIAÇÃO QUE NÃO PARTICIPAR DO DESFILE SERÁ PUNIDA
COM A PERDA DE 5 (cinco) PONTOS NA CONTAGEM GERAL.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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 atlético e de saúde.
Só poderão ter acesso nas áreas restritas do Torneio as pessoas que
estiverem devidamente identificadas com as pulseiras fornecidas pela
organização do evento. A presença de pessoas não autorizadas acarretará
na perda de 10 (dez) pontos para a agremiação correspondente.
Os casos omissos serão resolvidos pela organização do Evento.
REALIZAÇÃO

10° delegacia da Federação Paulista de Judô.
Palmeiras Mogi.
Apoio S.M.E.L Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
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