
 
 
 

XIX MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES 
 

Classes Sub11, Sub13, Sub15 e Sub18 

Divisões: Aspirantes e Graduados 

 

De 11 a 13 de novembro de 2022 

Arena Brusque – Brusque - SC 
 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 

Clubes e Atletas Catarinenses 
 

 

1. Classificados para o Meeting 2022 e sua inscrição 

 

a) A listagem será disponibilizada no dia 17/10 no site da FCJ.  

b) A comunicação de desistência dos atletas deverá ser feita pelo responsável do 

clube até dia 20/10 às 18h00, através do e-mail: tecnica@judosc.org.br. 

c) É de responsabilidade do clube informar em qual divisão (Graduados ou 

Aspirantes) seu atleta vai atuar, em caso de dupla opção pela vaga. Favor informar 

até 20/10 às 18h00, através do e-mail: tecnica@judosc.org.br. 

d) Lista de inscrições remanescentes será disponibilizada até dia 24/10 às 18h00 no 

site da FCJ. 

e) As inscrições dos atletas deverão ser efetuadas pelo responsável legal do clube, 

na PLATAFORMA ZEMPO até dia 28 de outubro às 18h00min (ATENÇÃO: as 

divisões Graduados e Aspirantes estão em eventos separados). 

  

 

2. A inscrição dos Técnicos segue respeitando os critérios para atuação de nosso 

regulamento geral. A listagem dos técnicos será divulgada no dia 24/10 e as inscrições 

dos deverão ser feitas pelo clube na PLATAFORMA ZEMPO até dia 28 de outubro às 

18h00. 

 

3. Tabela com os limites de graduação para a inscrição nas divisões Aspirantes e 

Graduados: 

 

LIMITES DE GRADUAÇÃO PARA INSCRIÇÕES NAS DIVISÕES 

 SUB 11 SUB 13 SUB 15 SUB 18 

ASPIRANTES Até Cinza Até Azul Até Amarela Até Laranja 

GRADUADOS Livre Livre Livre Livre 



 
 
 
 

4. Das vagas 

 

 

GRADUADOS  

 

 CAMPEÕES ESTADUAIS (Sub13 e Sub15) 

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

categoria de peso nos Regionais I ou II, e no Troféu SC para Menores. Vagas 

remanescentes, serão preenchidas com melhores classificados no Troféu SC para 

Menores. 

 CAMPEÕES REGIONAIS (Sub11, Sub13 e Sub15) 

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

categoria no Troféu SC para Menores. Vagas remanescentes, serão preenchidas com 

melhores classificados no Troféu SC para Menores. 

 

 CAMPEÕES ESTADUAIS (Sub18) 

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

categoria de peso no Troféu SC para Menores. Vagas remanescentes, serão preenchidas 

com melhores classificados no Troféu SC para Menores. 

 

ASPIRANTES  

 

 CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES ESTADUAIS ASPIRANTES (Sub13 e Sub15)  

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

categoria de peso no Regional e Troféu SC para Menores. 

 

 CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES ESTADUAIS ASPIRANTES (Sub18)  

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

categoria de peso no Troféu SC para Menores. 

 

 ASPIRANTES (Sub 11) 

Toda essa classe terá as vagas para o Meeting definidas no Troféu SC para Menores. 

 

Obs: Os campeões Regionais da classe Sub11 que optarem pela inscrição como 

ASPIRANTES perdem o direito adquirido à vaga. 

 

Todos estes critérios se aplicam aos atletas que disputaram os Regionais I ou II e o 

Troféu Santa Catarina para Menores 2022. 



 
 
 

 

 

5. Opção por vagas nas divisões Graduados ou Aspirantes 

 

 Fica a critério do clube e sob a responsabilidade de avaliação técnica pelo seu 

professor ou orientador, a inscrição de cada atleta no Meeting Interestadual 

Interclubes 2002, na divisão Aspirantes ou Graduados. Salientamos que a 

divisão Graduados admite, inclusive, os faixas brancas. 

 É vedada a inscrição do atleta em ambas as divisões. 

 Em caso de irregularidade na inscrição (no que se refere à graduação) o atleta 

estará automaticamente desclassificado. 

 

 

6. Credenciamento 

 

 Cada clube de SC ficará responsável pelo credenciamento de seus atletas. 

 O credenciamento dos técnicos ocorrerá no Congresso Técnico. 

 Os técnicos credenciados deverão estar devidamente uniformizados para circular 

na área de competição. Não será permitido o uso de quaisquer vestimentas sem 

identificação do clube, bonés, chapéus, calções ou chinelos. 

 

 

7. Taxa de Inscrição 

 

 Valor da inscrição é de R$ 110,00 por atleta. 

 O depósito, referente às taxas de inscrição de todos os atletas, deverá ser feito 

exclusivamente pelos clubes, para a Federação Catarinense até o dia 07/11.  

 Depósito bancário: Banco SICOOB - Agência: 3037 / Conta: 57.725-1 – CNPJ 

83.040.014/0001-66 - PIX Celular: 49 999820065. 

 Para a efetivação das inscrições é necessário enviar, até o dia 09/11, o 

comprovante do depósito, seguindo o modelo padrão para o e-mail 

contabilidade@judosc.org.br. Após a conferência é feita a liberação do clube 

para o Evento. 

 Recomendamos se certificar da equipe que irá participar antes do pagamento. 

Depois de efetuado não haverá a devolução de taxas. 

 

 

mailto:contabilidade@judosc.org.br

