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BOLETIM OFICIAL – FCJ N° 02/2023 

 

 

Evento: Copa Santa Catarina 

Data: 24 e 25 de fevereiro de 2023 

Local: Centro de Eventos Prefeito Sebastião Andrade dos Santos 

Endereço: Avenida Paraná - Centro 

Cidade: Fraiburgo - SC 

Classes: Sub13, Sub15, Sub18, Sub21 e Sênior. 

Clube sede Associação Videirense de Judô 

 

Quadro de 

Horários: 

Credenciamento: 1° - Sexta-feira – 17h00 às 17h30min 

2° - Sábado – 08h00 às 08h30min 

 

Obs: É obrigatória apresentação do comprovante de pagamento das inscrições 

no credenciamento presencial, para efetivar a participação dos atletas no 

evento. 

Pesagem:  1° - Sexta-feira – 17h00 às 17h30min – Sub18. 

2° - Sexta-feira – 18h00 às 18h30min – Sub13, Sub15 e Sub21. 

3° - Sábado – 08h00 às 8h30min – Sub21 e Sub13. 

                        08h30min às 9h00 – Sub15 e Sênior. 

 

Reunião Técnica: 1° - Sexta-feira – 18h30min – Sub 18. 

2° - Sábado – 08h15min  –  demais classes 

Abertura: 08h45min 

Início da 

Competição: 

Sexta-feira 

19h00 - Sub18 

 

Sábado 

09h15min – Sub 21 

10h45min  – Sub13 

13h30min – Sênior 

15h00 – Sub15 

 

Encerramento: 18h30min 

Premiação: Ao final de cada classe. 

 

Inscrições: Inscrições:  Atletas, técnicos e árbitros – Via plataforma Zempo 

Auxiliares técnicos – por email: eventos@judosc.org.br 

Prazo regular: 22 de fevereiro – quarta-feira, às 18h00. 

Prazo tardio: 23 de fevereiro – quinta-feira, às 18h00. 

Através do e-mail    

mailto:eventos@judosc.org.br
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Valor: Sub13 e Sub15 – R$70,00 

Acima de Sub15 – R$80,00 

*Para dobra, serão cobrados 50% do valor na segunda inscrição. 

**Inscrição tardia, valor estabelecido em tabela de custas. 

Forma de 

Pagamento: 
Só serão aceitos pagamentos feitos de forma única via clube 

 

Data Limite para 

Pagamento: 

23 de fevereiro de 2023 

Efetivação:  Envio de comprovante pelo responsável legal do clube para 

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

de pagamento. 
 

 

 

 

1 - Regulamento Geral: 
 

Durante o evento o acesso à área de competição será limitada aos professores efetivamente credenciados 

e em suas respectivas funções para o ano de 2023. 
● Serão utilizados judoguis branco e azul. 

● Neste evento serão definidos os representantes do Estado no Brasileiro Regional V. 

 

2 - Documentação: 

 

Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Atestado Médico (atletas). 

b) Autorização dos pais, em formulário individual ou coletivo (atletas). 

 

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. 

● Para as classes inferiores, até Sub15, inclusive, se o atleta não confirmar a categoria a qual foi 

inscrito, com a autorização do Técnico Responsável poderá ser remanejado mediante pagamento de nova 

taxa de inscrição. 

 

4 - Premiação: 

 

 Medalhas – Receberão medalhas somente os atletas classificados de 1° a 3° lugar. 

 Troféus – Os clubes posicionados de 1° a 3° lugar no geral por classe receberão troféus. 

 

 

5 - Informações Complementares: 

  

Leonardo Vermeio (49) 99808-9793 

 

mailto:contabilidade@judosc.org.br

