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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 

 
II TORNEIO DOS CAMPEÕES  

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

participar com seus atletas do II TORNEIO DOS CAMPEÕES, que ocorrerá em Afuá-PA, no dia 28 de 
outubro de 2017 no GINÁSIO POLIESPORTIVO DIMAR DIAS SALOMÃO. 

Só poderão participar associações filiadas ou vinculadas em dias com suas obrigações. 
 

REGULAMENTO 
                     O presente regulamento visa orientar os clubes e as associações e disciplinar os 
procedimentos quando da realização do II TORNEIO DOS CAMPEÕES. 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, Sub-15, Sub-Sub-18, Sub-
21 e Sênior (M/F). 

As inscrições deverão ser realizadas, obrigatoriamente, até o dia 26/10, via ZEMPO. Não 
serão aceitas inscrições após esta data.  

 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 ou não comparecer, será eliminado da competição. 
Categorias de Peso Masculino e Feminino  
Categorias e 
classes 

Sub 13 
M/F 

Sub-15 
M/F 

Sub-18 F 
Sub-21 

Sub-18 M 
Sub-21 

Sênior F 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 +64 +70 +90 +78 +100 
                       Será cobrada a taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por atleta e R$ 10,00 (dez reais) a mais por 
classe (atletas do Sub-18 que queiram participar do Sub-21 ou Sênior e do Sub-21 que queiram participar 
do Sênior). A  taxa não será devolvida se o atleta não comparecer na pesagem.                    
Da Pesagem  
  A pesagem extra-oficial será de responsabilidade dos clubes, a confirmação (pesagem 
oficial válida) será realizada no dia 27/10(sexta) das 18:30 ás 19:30h local: Hotel Credenciado (Tv. 
Sanches de Oliveira, 360 – Centro - Afuá) 
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 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. 
Da Premiação 
            Haverá premiação individual de medalhas personalizadas do evento para os 1º e 2º e 3º colocados. 
PROGRAMA DO EVENTO 
QUINTA-FEIRA 26/10 - 18h. Prazo final para inscrição. 
SEXTA-FEIRA 27/10  – PESAGEM OFICIAL 
SÁBADO 28/10 

- 08:30h – Abertura do evento  
- 09:00h - Início dos combates das classes Sub-13 e Sub – 18 
- 12:00h - Premiação das classes SUB–13 e SUB – 18  

      - 14:00h - Início dos combates das classes Sub-21, SUB -15 e Sênior 
      - 20:00h - Premiação e encerramento. 
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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 no evento responsável por seus atletas. 
            Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria técnica da federação. 
 
Informações adicionais 
* Inscrições: Efetuar na plataforma ZEMPO até o dia 26 de outubro de 2017. 
 
Será disponibilizado um barco (Luis Afonso) com o valor de R$20,00 (Ida e Volta) com limite para 
150 passageiros. Os clubes deverão informar os nomes dos passageiros até o dia 15/10 para 
garantia das passagens. 
Passagem de voadeira: R$ 80,00 (ida e volta) 
 
A Saída deverá ser na sexta-feira (27) por volta das 09h conforme a maré e retorno no domingo em 
horário a ser definido. 
 
Informações de hospedagem: 
Suite 01-(03 camas),02 de solteiro 01 de casal, dois atadores de rede, e frigobar (06 pessoas) 
Suite 02-(duas camas)uma de solteiro, uma de casal, um atador de rede e frigobar (04 pessoas) 
Suite 03-(duas camas)uma de solteiro, uma de casal, um atador de rede e frigobar (04 pessoas) 
Suite 05-uma cama de casal,um atador de rede,(confortam 03 pessoas) 
Suite 06-(duas camas),uma de casal, solteiro, um atador de rede (04 pessoas) 
Suite 07-uma cama de casal, um atador de rede (03 pessoas) 
Diária Suite: 
1-pessoa sem café da manhã $ 50,00  
1-pessoa com café da manhã $ 55,00  
1-casal sem café da manhã $ 60,00  
1-casal com café da manhã $ 70,00  
1-pessoa por cabeça $ 15,00  
Refeições $10,00  
Quarto 10-cama de casal, atador de rede, ventilador (03 pessoas) 
Quarto 11-cama de casal, atador de rede, ventilador (03 pessoas) 
Quarto 12-cama de casal, atador de rede, ventilador (03 pessoas) 
Quarto 14-com central, cama de casal, atador de rede(03 pessoas) 
Diária Quarto: 
1-pessoa sem café da manhã $ 30,00  
1-pessoa com café da manhã $ 35,00  
1-casal sem café da manhã $ 40,00  
1-casal com café da manhã $ 50,00  
1-pessoa por cabeça $ 10,00  
Obs: Refeições $10,00 
  
Hotel/Restaurante E.T. e Cheirosa 
Rua: Sanches de Oliveira n°360,funcionamos 24hrs!Aceitamos cartão de credito 
Wifi 0800 
Câmera de segurança 
 
Macapá-AP, 17 de setembro de 2017.  
 
                                                                                   Antonio Jovenildo da Silva Viana  
                                                                                              Presidente-FAJ 
 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                                                             FEDERAÇÃO AMAPAENSE DE JUDÔ – ESCRITÓRIO CENTRAL 

  Av. Quinta, 2070 Marabaixo II  CEP 68909-841  Macapá – Amapá  
   Tel.: (96) 99125-6657 /98137-9841 e-mail: fajudo@uol.com.br    

 Blog: http://judoamapaense.blogspot.com https://twitter.com/judoAP 
                                                                                         


