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REGULAMENTO CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXA 2013
Aos atletas da classe marrom masculino das categorias ligeiro, meio leve, leve, meio-médio, médio,
meio pesado e pesado,e as atletas do feminino que forem campeões em suas respectivas categorias no
CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS, serão outorgadas a Faixa Preta, desde que os mesmos
tenham os cursos exigidos para Shodan, e a respectiva carência de faixa marrom.
Colocadas as devidas modificações segue abaixo o regulamento:
Artigo 1º) O CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS, será realizado com a participação dos
sexos masculino e feminino registrados na 1ª. ou 2ª. Divisão, pelas entidades filiadas ou vinculadas a
Federação Paulista de Judô.
Artigo 2º) Poderão participar atletas nascidos no ano de 1998 e nos anos anteriores, das
classes,Dangai ou Yudan, e de acordo com a faixa registrada na FPJ;

DAS CLASSES – FAIXAS E GRUPOS
Artigo 3º) Para efeito da competição, essas duas classes serão divididas, ainda, por Faixas na forma
abaixo que, por sua vez serão divididos por grupos, por pesos corporais de forma crescente, sem
considerar as divisões por categorias da tabela de pesos da FPJ.
a) Classe dangai faixa branca até faixa verde
b) Classe dangai faixa roxa
c) Classe dangai faixa marrom feminino
d) Classe dangai faixa marrom masculino
d) Classe Yudan faixa preta 1º dan;
e) Classe Yudan faixa preta 2º dan e acima .
Parágrafo único - Caso o número de inscritos, em uma das Faixas, for inferior a 5 (cinco)
atletas, não haverá a divisão por grupos dessa classe, portanto, constituir-se-á um único grupo.No
caso de apenas 2 atletas na chave será melhor de 3.
A CLASSE MARROM MACULINO será dividida em sete categorias de pesos, sendo:
-60 kg -66kg -73kg -81kg -90kg - 100kg +100kg.
A CLASSE MARROM FEMININO será divida em 2 categorias de pesos, sendo:
Até 57 KG e acima de 57 KG
DA INSCRIÇÃO
Artigo 4º) Para participar do CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS, os atletas serão inscritos
através das entidades filiadas ou vinculadas que, estejam em dia com suas obrigações estatutárias na
Federação Paulista de Judô.
Artigo 5º) As inscrições deverão ser feitas de acordo com as classes e Faixas dos atletas, recolhendo
o valor da taxa estipulada pela FPJ válido para o ano em curso.
DOCUMENTAÇÃO
Artigo 6º.) O atleta deverá apresentar a carteira da FPJ da 1ª. ou 2ª. Divisão de 2.013, podendo lutar
somente na graduação que constar na carteira da Federação.
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DO KIMONO
Art.7º.) Será obrigatório o uso de Kimono Azul e Branco
DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO
Artigo 8º) Para apurar a classificação por faixa, será utilizado o sistema de repescagem olímpica,
apurando-se o 1º, 2º e os 3º colocados.
Artigo 9º) O tempo de combate será de 4 (quatro) minutos, para todos os confrontos.
Artigo 10º) As Regras de Arbitragem será a oficial.
DA PREMIAÇÃO
Artigo 11) Todos atletas classificados receberão as medalhas correspondentes da FPJ.
Artigo 12) Revogam-se todas as disposições em contrário.

São Paulo, 20 de JANEIRO de 2013.
Alessandro Panitz Puglia
Coordenador Técnico
Conforme citado inicialmente, os atletas campeões na Classe Marrom Masculino Feminino,
serão promovidos à faixa freta, sendo que para adquirirem este direito e receber o
diploma, deverão obrigatoriamente ter mais de 1 ano de registro de Marrom na FPJ, e que
tenham os cursos exigidos para Shodan. Esclarecendo ainda que a promoção,não implicará
em custo para os outorgados

