
 
BOLETIM OFICIAL – FCJ Nº 17/2021 

 

Evento: TROFÉU SANTA CATARINA PARA MENORES 

SELETIVA SUB 11 – ASPIRANTES  

Classificatório final para o Meeting 2021 

 
Data: 09 de outubro de 2021 

Local: Centro de Eventos – Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen 

Endereço: Rua Maria da Glória Pereira 

Cidade: Camboriú 

Classes: Sub 11, sub 13, sub 15, sub 18 e Aspirante Sub 11  

Clube sede Associação Camboriuense de Judô  

 

Inscrições Inscrições:  Via plataforma Zempo – para atletas e técnicos 

Prazo regular: 06 de outubro – quarta-feira, às 18h00. 

Prazo tardio: 08 de outubro – quinta-feira, às 15h00, 

através do e-mail eventos@judosc.org.br  

Valor: R$ 65,00 (Sub 18) 

R$ 55,00 (Sub 13 e sub 15) 

R$ 45,00 (Sub 11) 

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  Pagamento: 09 de outubro de 2021 

Efetivação:  Envio de comprovante pelo responsável legal do clube para 

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

de pagamento. 

 

 Quadro de 

Horários 

  

Sexta-feira 

Dia 08/10 

Credenciamento 01 18h00 às18h30min 

Pesagem 01 18h30min às 19h30min 

Sábado  

Dia 09/10 

Credenciamento 02 08h00 às 08h30min 

Pesagem 02 08h00 às 08h30min 

Abertura Solene 09h15min às 09h30min 

Início da competição 09h45min - Sub 11 e Sub 11 Aspirantes 

 10h30min - Sub 13 Feminino 

Intervalo 12h30min às 14h00 

Reinício da Competição 14h00 - Sub 13 Masculino 

 15h15min - Sub 15 

 16h30min - Sub 18 

Premiação  19h00 às 19h30min 

 

 
* Esta programação é uma prévia e pode sofrer alterações, dependendo do número de inscritos. 
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1. Regulamentação Geral 

 

 Será utilizado somente judogi branco até a classe sub 15; 

 Os campeões e vice-campeões estaduais das classes serão cabeças de chave. (Não se aplica para os 

campeões e vice dos Aspirantes); 

 TROFEU SC - SUB 11 – categoria livre de graduação. Os medalhistas de cada categoria estarão 

classificados para o Meeting 2021. 

 SELETIVA SUB 11 ASPIRANTES – somente poderão ser inscritos atletas até faixa cinza. O campeão e 

vice de cada categoria estarão classificados para o Meeting 2021. 

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

 

 

2. Das vagas de classificação para o Meeting 2021 

 

 Os campeões e vice-campeões estaduais (Sub 13, Sub 15 e Sub 18), têm vaga garantida no Meeting, 

desde que o atleta confirme sua participação na mesma categoria de peso no Troféu SC para 

Menores. As outras duas vagas serão preenchidas com os melhores classificados no Troféu SC para 

Menores. 

 Nas divisões ASPIRANTES (Sub 13, Sub 15 e Sub 18) os campeões vice-campeões do Estadual 

Aspirantes têm vaga garantida no Meeting, desde que o atleta confirme sua participação na mesma 

categoria de peso no Troféu SC para Menores. 

 Caso existam vagas a serem preenchidas nas classes (Sub 13, Sub 15 e Sub 18) ASPIRANTES, 

poderá ser indicado o atleta melhor classificado participante do Troféu de Menores 2021. 

 As vagas do Sub 11 e Sub 11 Aspirantes serão todas definidas no Troféu SC para Menores. 

 

3. Orientações e documentação exigida 

 

 O evento seguirá as normativas contidas na portaria da SES/FESPORTE nº 1016 de 13/09/2021; 

 A presença de público externo será restrita, e irá seguir as normas estabelecidas na portaria vigente 

quanto à porcentagem permitida no local, conforme a matriz de risco. 

 Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Atestado Médico (ATLETAS). 

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

c) SE O MAPA DE RISCO DA REGIÃO DE CAMBORIÚ ESTIVER VERMELHO ou LARANJA (a partir de 

04/10) SERÁ NECESSÁRIO 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). 

 

*Se Mapa de Risco (bandeira) estiver amarelo para a região de Camboriú entre os dias 04/10 e 10/10, 

não haverá necessidade de apresentar o teste rápido com pesquisa de Antígeno. 

 

 

http://fesporte.sc.gov.br/images/Downloads/FormularioCOVIDFesporte.pdf
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4. 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. 

 Se o atleta não confirmar a categoria na qual foi inscrito, com a autorização do Técnico Responsável, 

poderá ser remanejado, sendo cobrada nova taxa de inscrição (esta regra se aplica somente até a classe 

sub 15). 

 

 

5. Premiação 

 

 Trofeu SC para Menores: premiará os atletas de todas as classes do 1º ao 3º lugar. Ao final serão 

premiados com Troféu de classificação geral por naipe os clubes de 1º ao 3º lugar. 

 Seletiva Sub 11 Aspirantes: premiará os atletas de todas as classes do 1º ao 3º lugar. 

 

 

6. Informações Complementares 

  

 ALOJAMENTO: Reserva até 06 de setembro, às 18h00min pelo representante de cada clube via 

formulário online  https://forms.gle/5pNbEVGXf6tKd2z58  

 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. 

 ALIMENTAÇÃO (sugerida): 

Restaurante Villa – 047 98483 7188 (700 m do local) 

Tempero da Mãe – 047 99989 3199 (ao lado do Ginásio, somente com reserva) 

Casa da Sogra – 047 3365 3563  

 

 

 

Informações Gerais 

 

Adrijane França (47) 99723-4194 

https://forms.gle/5pNbEVGXf6tKd2z58

