60º JOGOS REGIONAIS DE 2016
PROGRAMAÇÃO da COMPETIÇÃO DE JUDÔ – 1ª e 2ª DIVISÃO

Primeiro Dia
8 horas – Congresso Específico – 1ª e 2ª DIVISÃO
Retirada do envelope com a Ficha de Inscrição Nominal dos atletas da equipe;
Retirada da Ficha de Inscrição Nominal da dupla do Nague no Katá;
Retirada da Ficha de Inscrição Nominal dos atletas para a competição individual.
9h – 1ª DIVISÃO = Devolução do envelope com a ficha da equipe preenchida, anexando somente
os crachás (sem a fita) dos atletas inscritos.
9h30m – Início da competição por equipes.
9h30m – 2ª DIVISÃO = Devolução do envelope com a ficha da equipe preenchida, anexando
somente os crachás (sem a fita) dos atletas inscritos.
10h – Início da competição por equipes.
12h – 1ª e 2ª DIVISÃO = Confirmação da participação da dupla de Nague no Katá, com a entrega
da Ficha de Inscrição.
14h – Início da apresentação do Nague no Katá.
Obs. – Para os atletas das equipes que estiverem competindo, poderá ser prorrogado o
horário da pesagem oficial até 15 minutos após o seu término da competição por equipes.
PESAGEM DA 1ª DIVISÃO
Das 14h às 15h – Pesagem Livre
Das 15h às 15h30m - INSCRIÇÃO dos atletas com a relação nominal dos atletas por peso.
Das 15h30m às 16h – Pesagem Oficial – confirmação por ordem de chegada.
PESAGEM DA 2ª DIVISÃO
Das 14h às 15h – Pesagem Livre
Das 15h às 15h30m - INSCRIÇÃO dos atletas com a relação nominal dos atletas por peso.
Das 16h às 17h – Pesagem Oficial - confirmação por ordem de chegada

18 horas – Sorteio das chaves e sua publicação no boletim.

Segundo Dia
Obs.: Havendo necessidade, poderá confirmar o peso dás 7h45m até às 8 horas.
1ª DIVISÃO = 08h – Início da competição individual.
2ª DIVISÃO = 09h – Início da competição individual.
16 HORAS = PREMIAÇÃO - 1ª e 2ª DIVISÃO
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