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I COPA SÃO PAULO DE JUDÔ PARA
TODOS
LOCAL Ginásio Poli Esportivo Mun. de S.Bernardo do Campo
(ADIB MOYSES DIB)
R. Av. Kennedy, 1155- B. Anchieta ( Próximo ao Fórum, em frente a
Secretaria de Finanças )- São Bernardo do Campo- SP
PROGRAMAÇÃO
Dias 27 e 28 de março de 2015.
27 – Organização e Montagem
28 – Pesagem e Competição
Abertura às 8,45
09:20hs – Pesagem / Concentração / Congresso Técnico
10:00hs – Atividades de Aquecimento e Classificação
10:20hs – Início Atividades Classe Sub 11 e Classe Sub 16
10:40hs – Início Atividades Classe +16 anos
O objetivo da 1ª COPA SÃO PAULO DE JUDÔ PARA TODOS é promover
oportunidades e apoiar as pessoas com deficiências para que elas possam ter
o direito à prática esportiva. O projeto experimental apoiado e organizado pela
F.P.Judô, acredita que o envolvimento da pessoa com deficiência no esporte,
aumenta a autoestima, encoraja a independência e melhora a qualidade de
vida.
Mostrar e informar para a sociedade o exemplo e potencial desses judocas,
promovendo inspiração, consciência e determinação.
Identificar e catalogar os judocas e professores para compor um banco de
dados buscando difundir a modalidade nacionalmente.
Ter um grande e significante impacto em cada judoca, seus familiares e
todos os profissionais envolvidos.
A 1ª Copa São Paulo de Judô para Todos é aberta para judocas com
necessidades especiais de todos os estados brasileiros, devidamente
regularizados em suas Federações.
Para este evento, as regras aplicadas serão as adotadas pela “Rules Open
European Special Needs (OESN)” e pela “Official Special Olympics Sports
Rules for Judô”. Em ambos os casos as estas regras foram adaptadas das
regras da Federação Internacional de Judô (FIJ).
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O sistema é usado para classificar os participantes em divisões, tendo
capacidades, limitações, peso real, idades e nível de cada judoca levados em
conta. Além disso, usamos uma classificação funcional, envolvendo uma
escala de categorias. Durante a competição, os árbitros se concentram
principalmente na segurança e diversão. O lema deste torneio é: brincar com
diversão! Todos os participantes recebem um prêmio.

Os atletas deverão comparecer com a carteira de atleta expedida pela F.P.J. de
2015. Não serão aceitos recibos, somente a carteira devidamente expedida
pela FPJ 2015.
OBRIGATÓRIO USO DO KIMONO BRANCOInscrições – Encaminhar as inscrições conforme formulário abaixo, e enviar
ao e-mail copaspaspirante@fpj.com.br, até o dia 25.03.2015.
DO TÉCNICO = Será permitida a participação do técnico, devidamente credenciado pela
FPJ, com a anuidade de 2015 quitada.

São Paulo, 04 de março de 2015.
Alessandro Panitz Puglia
Presidente

