REGULAMENTO – ATLETAS CATARINENSES
MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES 2021
Classes: Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 18
Divisões: Aspirantes e Graduados
De 12 a 14 de novembro de 2021
São José – SC
Regulamento Específico para SC

1. Classificados para o Meeting 2021 e sua inscrição:
a)
b)
c)
d)
e)

A listagem será disponibilizada no dia 19/10 no site da FCJ.
A comunicação de desistência dos atletas deverá ser feita pelo responsável do Clube
até dia 23/10 até as 18h00min, através do e-mail: tecnica@judosc.org.br.
É de responsabilidade do Clube de cada Atleta informar em qual divisão (Graduados
ou Aspirantes) ele será inscrito, em caso de dupla opção pela vaga. A informação
deverá ser feita até 23/10 às 18h00min, através do email: tecnica@judosc.org.br.
A lista de inscrições remanescentes será disponibilizada no dia 24/10 até as 18h no
site da FCJ.
As inscrições dos atletas deverão ser efetuadas pelo responsável legal do clube, na
PLATAFORMA ZEMPO até dia 26 de outubro às 18h00min.

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 devem ser feitas pelos Clubes na PLATAFORMA ZEMPO até dia 26 de
outubro às 18h00min.

3. O limite de graduação para as inscrições de Aspirantes e Graduados, obedecerá ao
seguinte critério:

LIMITES DE GRADUAÇÃO PARA INSCRIÇÕES NAS DIVISÕES
Classes

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:
a)

b)

c)
d)
e)

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.
Na divisão ASPIRANTES (Sub 13, Sub 15 e Sub 18) os campeões e 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.
As vagas da classe Sub 11 serão definidas nas disputas do Troféus SC para
Menores.
Caso existam vagas a abertas na classe ASPIRANTE, poderá ser indicado atleta
melhor classificado participante do Troféu SC para Menores 2021.
Todas estas condições se aplicam aos atletas que participaram das disputas
dos Campeonatos Estaduais e do Troféu SC para Menores 2021.

5. Sobre a opção de vagas nas divisões Graduados e Aspirantes:
a)

a)
b)

Fica a critério de cada clube a inscrição de seu atleta no Meeting categoria
Aspirantes ou Graduados, A categoria Graduados aceita qualquer faixa, inclusive
Branca. Está avaliação e opção é de responsabilidade do técnico responsável pelo
clube.
Fica proibida a inscrição do aluno em ambas as categorias (Aspirante e
Graduados).
Em caso de irregularidade na inscrição (referente a graduação) o atleta estará
automaticamente desclassificado.

6. Credenciamento:
a) Cada Clube de SC ficará responsável pelo credenciamento de seus atletas.
b) O credenciamento dos técnicos ocorrerá no Congresso Técnico.
c) 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, e também é proibido o uso de bonés, chapéus, calções e
chinelos.

7.

Taxa de Inscrição:
a) Valor da inscrição R$ 100,00 por atleta.
b) O depósito, referente às taxas de inscrição de todos os atletas, deverá ser feito
para a Federação Catarinense até o dia 08/11. Dados Bancários: Banco do Brasil
Ag. 1386-2 C.C. 143307-5.
c) É necessário enviar até o dia 09/11, o comprovante do depósito, seguindo o
modelo padrão para o e-mail contabilidade@judosc.org.br para conferência e
liberação do clube no evento.
d) É fundamental a cada Clube, certificar-se da listagem de atletas e composição da
equipe que irá participar, antes do pagamento. Não haverá devolução de taxas
após a efetivação do depósito.

