Federação Catarinense de Judô
Entidade Filiada à CBJ
www.judosc.org.br

BOLETIM OFICIAL – FCJ N° 11/2022
Evento: Campeonato Regional II - Oeste

Copa Atleta do Futuro
Data:
Local:
Endereço:
Cidade:
Classes:

27 de agosto de 2022
Ginásio de Esportes Geraldo Moura
Rua Tomé de Souza, 1026, Bela Vista – CEP 89804-070
Chapecó, SC
Regional – Sub11, Sub13 e Sub15
Copa – Pré-mirim, mirim e Sub 18
Clube sede: Associação Desportiva Chapecó
Quadro de
Horários:

Inscrições:

Credenciamento A partir de quinta-feira 25/08/2022 via Whatsapp (47) 98831.0451 Junior
Digital: Ferreira
Recebimento somente pelo responsável do clube, arquivos em PDF por atleta
ou coletivo.
Credenciamento 1° - Sábado – 07h30 às 08h00
Presencial:
Pesagem: 1° - Sábado – 07h30 às 08h00 – Sub11 e Sub13
2° - Sábado – 11h00 às 11h30 – Sub15 e Sub 18
Reunião Técnica: 08h00
Abertura: 08h45
Início da Sábado:
Competição: 09h00 – Sub 11
10h30 – Sub 13
13h30 – Pré-mirim e Mirim
14h30 – Sub 15
16h00 - Sub 18
Encerramento: Sábado às 17h
Premiação: Ao final de cada classe.
Inscrições: Via plataforma zempo
Prazo regular: 24 de agosto – quarta-feira, às 18h.
Prazo tardio: 25 de agosto – quinta-feira, às 18h.
Através do e-mail eventos@judosc.org.br
Valor: Pré-mirim e Mirim – R$45,00
Sub11 – R$50,00
Sub13 e Sub15 – R$60,00
Sub 18 – R$ 70,00
*Inscrição tardia, valor estabelecido em tabela de custas.
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Forma de Depósito bancário: Banco SICOOB
Pagamento: Agência: 3037
Conta: 57.725-1
CNPJ: 83.040.014/0001-66
PIX Celular: 49 999820065
Data 26 de agosto de 2022
Limite Pagamento:
Efetivação: Envio de comprovante pelo responsável legal do clube para
contabilidade@judosc.org.br , seguindo o modelo de ficha de confirmação
de pagamento.
Lembramos que o pagamento deve ser feito em DEPÓSITO ÚNICO, pelo clube
responsável, pagamentos individuais/aleatórios/oriundos de contas
pessoais não serão contabilizados, gerando assim, endividamento ao
clube filiado.

1 – Regulamento Geral:





Durante o evento o acesso à área de competição será limitado aos professores efetivamente
credenciados e em suas respectivas funções;
Será utilizado somente judogui branco para todas as classes.
As inscrições dos técnicos e auxiliares técnicos deverão ser efetivadas através da Plataforma
Zempo até quarta-feira 24/08/2022.
O campeão de cada categoria do Regional garante vaga direta para o Meeting, contudo, precisa
confirmar o peso no Troféu Santa Catarina de Menores.

2 - Orientações e documentação exigida:



O evento seguirá as normativas contidas na portaria do Governo do Estado nº 1303/2021 e
1305/2021;
Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:
 Atestado Médico (ATLETAS);
 Autorização dos Pais, em formulário individual ou coletivo (ATLETAS);
 Para as pessoas com 18 anos ou mais de idade, é exigida apresentação de comprovante de
vacinação completa contra Covid-19 ou laudo contendo resultado “negativo, não reagente ou
não detectado” de exame RT-qPCR nas últimas 72 horas ou de Pesquisa de Antígeno para
SARS-Cov-2 nas últimas 48 horas;
 Para pessoas de 12 a 17 anos de idade, há a exigência de apresentação de comprovante de
vacinação com registro de pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 ou laudo
contendo resultado “negativo, não reagente ou não detectado” de exame RT-qPCR;
 Para crianças menores de 12 anos de idade não será exigido comprovante de vacinação ou
testagem, desde que estejam acompanhadas de pais ou responsáveis, permanecendo em
espaços sem aglomeração.
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Documentos
Credenciamento
Sub15 e Sub 18
Sub13 e Sub11
Pré-Mirim e Mirim

Atestado
Médico
X
X
X

Autorização
Menor
X
X
X

Vacina 2 doses ou
Exame Negativo

Vacina 1 dose ou
Exame Negativo
X

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;
Até o Sub15, se o atleta não confirmar a categoria a qual foi inscrito, com a autorização do Técnico
Responsável poderá ser remanejado sendo cobrada nova taxa de inscrição.
Haverá pesagem somente para as classes do Sub11, Sub13, Sub15 e Sub18

4 - Premiação:




Copa Chapecó: Medalhas – Todas as classes receberão medalhas de 1° a 3° e medalhas de
participação.
Regional Sub 11, Sub13 e Sub15: Medalhas – Receberão medalhas somente os atletas
classificados de 1° a 3° lugar.
Regional Sub 11, Sub13 e Sub15: Troféus – Os clubes posicionados de 1° a 3° lugar no geral por
classe receberão troféus.

5 - Informações Complementares:
Professor Carlos Konishi – (49) 99148 9149
Obs.: Almoço será servido ao lado do Ginásio com prévia reserva ao Prof. Carlos.

