
 
BOLETIM OFICIAL – FCJ Nº 10/2021 

 
Evento: Campeonatos Estaduais Sub 18, Sub 21 e Sênior 

Campeonato Estadual Sub 18 Aspirante 

Campeonato Estadual Sênior Aspirante 
 

Data: 31 de julho de 2021 

Local: Centro de Eventos  

Endereço: Vitor Sopelsa, s/n – Parque de Exposições  

Cidade: Concórdia  

Classes: Sub 18, Sub 21 e Sênior 

Clube sede Secretaria de Desporto e Cultura e Associação Cultural Esportiva de Judô Concórdia 

 

Quadro de 

Horários: 

Credenciamento: 8h30min às 09h00 

Pesagem:  08h30min às 09h00 – Sub 18 

11h00 às 11h30min – Sub 21 e Sênior 

Início da Competição: 10h00  

 10h00 – Sub 18  

11h00 – Sub 18 Aspirante 

Intervalo: 12h15min às 13h15min 

Reinício da Competição: 13h30min 

 13h30min – Sub 21 

15h30min – Sênior e Sênior Aspirante 

Encerramento: 17h30min 

Premiação: Ao final de cada classe 

 

Inscrições: Inscrições:  Via plataforma Zempo 

Prazo Limite: 28 de julho – quarta feira, às 18h00. 

Valor: R$ 65,00 (uma classe) 

R$ 95,00 (duas classes) 

R$ 115,00 (três classes) 

Inscrição tardia, valor estabelecido na tabela de custas. 

Forma de Pagamento: Depósito bancário: Banco do Brasil, 

Agência 1386-2, conta 143307-5, CNPJ 83040014/0001-66 

ou PIX – chave: 83040014000166 

Data Limite para Pagamento: 30 de julho de 2021 

Efetivação:  Envio de comprovante pelo responsável legal do clube para o e-

mail contabilidade@judosc.org.br, seguindo o modelo de ficha de 

confirmação de pagamento. 

 

 

 

 

1. Regulamentação Geral: 

 

 Poderão participar clubes, técnicos e atletas filiados e em dia com suas obrigações estatutárias.  

 As inscrições de atletas e técnicos, deverão ser efetuadas pela Plataforma Zempo até QUARTA-FEIRA 

28/07/2021, às 18h00. 

 A inscrição tardia será realizada somente através do e-mail eventos@judosc.org.br até dia 29/07/2021, até 

as 15h00. 

 Serão utilizados judogis branco e azul; 

 A competição estadual de cada classe, pontuará para o ranqueamento, conforme regulamento de 

formação de seleções 2021; 

mailto:contabilidade@judosc.org.br
mailto:eventos@judosc.org.br
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 ESTADUAL SUB 18 ASPIRANTE – somente poderão ser inscritos atletas até faixa laranja, e o 

competidor deverá optar por competir o evento aspirante ou o oficial (pontos para ranqueamento 

Brasileiro – Final). Será aceita apenas 01 (uma) inscrição. 

 SÊNIOR ASPIRANTE – somente poderão ser inscritos atletas até faixa verde, e o competidor deverá 

optar por competir o evento aspirante ou o oficial (pontos para ranqueamento Brasileiro – Final). Será 

aceita apenas 01 (uma) inscrição. 

 ATENÇÃO: a inscrição dos ASPIRANTES estará em eventos diferentes no ZEMPO. 

 

 

2. Orientações e documentação exigida: 

 

 Este evento está autorizado pela FESPORTE, protocolo https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-

externo/conferencia-documento/RkVTUE9SVEVfNDI3N18wMDAwMTA3OF8xMDc4XzIwMjFfWEszUjIySzg=  

 O evento seguirá as normativas contidas na portaria da SES/FESPORTE nº 441 de 22/04/2021; 

 O evento não contará com a presença de público, sendo que o acesso ao parque e dependências do 

Centro de Eventos em Concórdia, será EXCLUSIVA aos ATLETAS, TÉCNICOS, ARBITRAGEM E EQUIPE DE 

TRABALHO FCJ.  

 Será obrigatória a apresentação dos documentos abaixo citados: 

a) Atestado Médico; (ATLETAS) 

b) Autorização dos Pais, em formulário individual ou coletivo; (ATLETAS) 

c) Teste rápido com pesquisa de Antígeno para COVID-19, com Laudo negativo (validade de 24h) 

(ATLETAS, TÉCNICOS, ÁRBITROS E EQUIPE DE TRABALHO) 

d) Questionário Fesporte COVID-19 

http://fesporte.sc.gov.br/images/Downloads/FormularioCOVIDFesporte.pdf  (ATLETAS, 

TÉCNICOS, ÁRBITROS E EQUIPE DE TRABALHO) 

 

3. Pesagem: 

 

 O atleta se identificará através de documento oficial com foto;  

 Atletas menores de 18 anos não poderão pesar nus (traje de banho); 

 O atleta terá direito a uma subida na balança para confirmar seu peso após o início da pesagem oficial; 

 

4. Premiação: 

 

 Campeonatos Estaduais Sub 18 e Sub 21 e Sênior: premiarão todas as classes do 1º ao 3º lugar. Ao 

final, serão premiados com Troféus de classificação geral por naipe os clubes de 1º ao 3º lugar. 

 Campeonatos Estaduais Sub 18 Aspirante e Sênior Aspirante: premiarão todas as classes do 1º ao 

3º lugar. 

 

5. Informações Complementares: 

  

 ALOJAMENTO – Reserva até 28 de julho, às 18h00 pelo representante de cada clube via formulário online 

https://forms.gle/NhbL5s3e7pnrvDDW9; 

 A reserva de alojamento seguirá o protocolo de distanciamento social exigido, por isso será EXCLUSIVO 

PARA ATLETAS E TÉCNICOS. Serão disponibilizados 80 colchões, priorizando clubes com distância 

superior a 200 km da sede. 

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkVTUE9SVEVfNDI3N18wMDAwMTA3OF8xMDc4XzIwMjFfWEszUjIySzg
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkVTUE9SVEVfNDI3N18wMDAwMTA3OF8xMDc4XzIwMjFfWEszUjIySzg
http://fesporte.sc.gov.br/images/Downloads/FormularioCOVIDFesporte.pdf
https://forms.gle/NhbL5s3e7pnrvDDW9
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 Hotéis 

 

http://caitahoteis.com.br/ 

http://www.bellmonthoteis.com.br/  

https://www.hotelalvoradaconcordia.com.br/ 

 

 Alimentação 

 

Restaurante do Negão (49) 3442-3100 

Restaurante ABC (49) 3442-0657 

Restaurante Via Grill (49) 3030-8403 

Restaurante Vegas Burger (49) 3444-3535 

Via Passarela – praça de alimentação 

Complexo Imperial – praça de alimentação  

 

 

Informações Gerais: 

 

Édson Lorenzett (49) 99911-3856 

 

 

http://caitahoteis.com.br/
http://www.bellmonthoteis.com.br/arquivos_internos/index.php
https://www.hotelalvoradaconcordia.com.br/

