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                             FEDERAÇÃO AMAPAENSE DE JUDÔ - CNPJ 04.195.533/0001-27 
                                Filiada à Confederação Brasileira de Judô 
                                Entidade de Utilidade Pública Municipal– Lei nº. 597/93 
                             Entidade de Utilidade Pública Estadual– Lei nº. 0736/03 

 
XI CIRCUITO AMAPAENSE – ETAPA FINAL 

 
 
A Federação Amapaense de Judô têm o orgulho de convidar vosso clube/associação a 

participar com seus atletas do XI Circuito Amapaense de Judô – Etapa Final, que ocorrerá em Santana– 
AP, no dia 13 de outubro de 2018, LOCAL A DEFINIR.   

Só poderão participar associações filiadas ou vinculadas em dias com suas obrigações e com 
os atletas inscritos no quadro da Federação Amapaense de Judô e na plataforma ZEMPO que deverão 
apresentar sua carteira de registro 2018 no ato da pesagem oficial e quando solicitado. 

 
REGULAMENTO 

O presente regulamento visa orientar os clubes e as associações e disciplinar os 
procedimentos quando da realização do XI Circuito Amapaense de Judô – Etapa Final. Este evento será 
disputado de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Judô - CBJ e adotadas pela Federação 
Amapaense Judô - FAJ. 
Das inscrições 

Cada associação e/ou clube poderá inscrever qualquer quantidade de atletas, em cada 
categoria de peso e classe, de acordo com a tabela abaixo. Classes:Sub-13(M/F), Sub-15(M/F), Sub-
18(M/F), Sub-21(M/F), Sênior (M/F) e Veteranos (M/F). 

As inscrições deverão ser realizadas, obrigatoriamente, no período de 24/07/2018 a 
10/10/2018 (até 18h) na plataforma ZEMPO (www.zempo.com.br). Inscrições tardias serão feitas no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais) no horário das 20h do dia 10/10 ás 18h do dia 11/10. A confirmação do 
pagamento das inscrições normais deverá ser realizada no credenciamento, as tardias, no ato da inscrição 
via transferência bancária. O atleta será pesado de roupa intima ou short e camiseta. O atleta que não 
estiver no peso (sem tolerância) da categoria na qual foi inscrita será remanejado. No dia da competição, 
uma hora antes da mesma, 03 (três) atletas de cada categoria de peso (Masculino/feminino) serão 
sorteados por período (manhã/tarde) para confirmar seus pesos na mesma balança utilizada no dia 
anterior na pesagem. Os sorteados terão uma tolerância de 5% acima do limite máximo estabelecido para 
cada categoria de peso. O prazo para os sorteados se apresentarem dentro do limite de peso estabelecido 
para sua categoria de peso, começa após o sorteio e se encerra 15 min antes do horário previsto para o 
início da competição. Caso não consigam confirmar o peso, o atleta será desclassificado e não poderá 
competir. 

Categorias de Peso Masculino e Feminino  
Categorias e classes Sub 13 M/F Sub-15 M/F Sub-18 F Sub-18 M Sub-21 e Sênior F Sub-21 e Sênior M 
Super-ligeiro Até 28  Até 36 Até 40 Até 50 Até 44 Até 55 
Ligeiro +28/31 +36/40 +40/44 +50/55 +44/48 +55/60 

Meio leve +31/34 +40/44 +44/48 +55/60 +48/52 +60/66 
Leve +34/38 +44/48 +48/52 +60/66 +52/57 +66/73 

Meio médio  +38/42 +48/53  +52/57 +66/73 +57/63 +73/81 
Médio +42/47 +53/58 +57/63 +73/81 +63/70 +81/90 

Meio pesado +47/52 +58/64 +63/70 +81/90 +70/78 +90/100 

Pesado  +52/60 +64/73 +70 +90 +78 +100 
Super pesado +60 +73 

 
CLASSE VETERANOS 

Categorias de Peso 
CATEGORIAS PESO M/F IDADE 

Até -LEVE -73/               -57 GM1:30 a 39 
GM2: 40 a 49 

GM3: +50 
Até MÉDIO +73/-90      +57/-70 
Acima do MÉDIO +90/              +70 

                        
Será cobrada a taxa de R$ 30,00 (trinta reais) por atleta e R$ 20,00 (vinte reais) a mais por classe (atletas 
do Sub-18 que queiram participar do Sub-21 e Sênior e do Sênior/Veteranos).   A taxa não será devolvida 
se o atleta não comparecer na pesagem.                    
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Da Pesagem  
  A pesagem extra-oficial será de responsabilidade dos clubes, a confirmação (pesagem 
oficial válida) será realizada no dia 12/10(sexta) das 16h às 16h30 local: CLUBE DE JUDÔ SEISHIN 
(Av. Ataíde Teive, 985 TREM), das 16h50 às 17h20 no Ciosp do Congós, em Santana das 18h às 18h30 
no CLUBE DE JUDÔ RONILDO NOBRE (av. Júlio Cardoso, 206 – Paraíso) e das 19h às 19h30 Local: 
AIFA (Rod. Duca Serra Km 06, 65) 
OBS: Por recomendação do Comitê Olímpico do Brasil - COB, no dia da pesagem o atleta que tiver 400g 
acima do peso de sua categoria será remanejado para a categoria superior, evitando assim os malefícios 
da perda de peso excessiva. 
 
Do Tempo de luta 
De 02 (dois) minutos para ambos os sexos da classe Sub-13, de 03 (três) minutos para ambos os sexos da 
classe sub-15 e Veteranos, de 04 (quatro) minutos para as demais classes. 
           
 Não será obrigatório o uso do judogui branco e judogui azul. Sendo que: somente poderá lutar dois 
atletas com o judogui branco, o segundo a ser chamado usará a faixa azul. 
 
Da Arbitragem  

Será utilizado o quadro de árbitros da Federação Amapaense de Judô, convocados pelo 
departamento de arbitragem e que estejam em dias com suas anuidades. 
 
Da Premiação 
            Haverá premiação individual de medalhas personalizadas do evento para os 1º e 2º e 3º colocados 
e premiação geral dos 05 primeiros colocados somando os números de medalhas conquistadas nas 03 
etapas. 
 
PROGRAMA DO EVENTO 
Quarta-feira 10/10 - 18h. Prazo final para inscrição na plataforma ZEMPO. 
 – CREDENCIAMENTO TÉCNICO  
No escritório central da FAJ, das 18h às 19h 
O técnico de cada clube deverá:  

A- Apresentar seu alvará de 2018, sua carteira de faixa preta 2018 e as carteiras de todos os atletas 
inscritos; 

B- Conferir sua relação de inscritos, fazendo as alterações necessárias; 
C- Apresentar atestado médico individual ou coletivo, assinar ficha de inscrição assumindo todas as 

obrigações e responsabilidades; 
D- Efetuar pagamento das inscrições ou comprovar depósito do valor na conta da FAJ. 

 
SEXTA-FEIRA 12/10  – PESAGEM OFICIAL 
SÁBADO 13/10 

- 08h – Abertura do evento  
- 08h30h - Início dos combates das classes Sub – 13, Sub - 18 M/F e Sub-15 M 

      - 14h - Início dos combates das classes Sub – 21 e Sub-15 F 
      - 15h30 – Início dos combates das classes Veteranos e Sênior 
      - 19h – Encerramento. (As premiações serão realizadas ao final de cada classe) 
Das obrigações das entidades participantes: 

Nenhuma associação poderá responsabilizar ou onerar a FAJ, por quaisquer tipos de acidentes que 
possa ocorrer. Ficando a entidade inscrita nos eventos responsável por seus atletas. 
            Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria técnica da federação. 
Informações adicionais 
Inscrições: Efetuar na plataforma ZEMPO até às 18h do dia 10 de outubro de 2018 
Macapá-AP, 24 de julho de 2018 
. 
                                                                                   Antonio Jovenildo da Silva Viana  
                                                                                              Presidente-FAJ 
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