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JOGOS ESCOLARES DE SANTA MARIA 
JUDÔ NO JESMA 2019 

1. INFORMAÇÕES DO EVENTO 
Data: 17 de agosto de 2019

Cidade: Santa Maria/RS

Local: Ginásio de Esportes Miguel Cevi Viero 
“Farrezão" - Rua Appel, sn

Ingresso: gratuito c/ 1kg de alimento não-perecível

Site oficial do evento: www.judonojesma.com.br


2. ORGANIZAÇÃO 
Promoção: Prefeitura Municipal de Santa Maria - 
Secretaria Municipal Cultura, Esporte e Lazer

Apoio: Liga Riograndense de Judô e Santa Maria 
Judô

Realização: Master Esportes


3. PROGRAMAÇÃO 
• 13:00 — credenciamento

• 13:30 — cerimônia de abertura

• 14:00 — início da competição (festival)

• 14:10 — pesagem das demais classes


* todas os atletas deverão estar presentes a 
partir das 13:00.


4. CADSTRO E INSCRIÇÕES 
• As instituições de ensino deverão fazer seu 

cadastro no site oficial do evento até o dia  
2 DE AGOSTO.  
Acesso em www.judonojesma.com.br


• Após fazerem seu cadastro, as instituições de 
ensino receberão sua senha para inscrição 
através do email informado.


• Com essa senha, deverão acessar o site oficial 
do evento e fazer as inscrições do aluno.


• As inscrições dos alunos encerrarão no dia    
9 DE AGOSTO.


• Somente serão aceitas inscrições através do 
formulário eletrônico no site do evento. Acesso 
em www.judonojesma.com.br


5. QUEM PODE PARTICIPAR 
• O evento será ABERTO para todos os alunos 

das instituições de ensino de Santa Maria 
devidamente inscritos no evento.


• Poderão acessar a área técnica os professores 
responsáveis cadastrados pelas instituições 
de ensino.


• As instituição de ensino poderão cadastrar um 
técnico de judô, com graduação de faixa 
preta, devidamente filiado a uma entidade de 
organização do esporte, para atuar na área 
técnica


6. VALORES 
• A participação dos alunos será GRATUITA.


7. PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO 
• 1º lugar = 10 pontos, 2º lugar = 5 pontos, 3º 

lugar = 3 pontos

• Somente contarão pontos para o resultado 

geral do evento, as classes SUB-13, SUB-15 e 
SUB-18.


• Os atletas do FESTIVAL (SUB-7, SUB-9 e 
SUB-11) não contarão pontos para o resultado 
geral do evento.


• Medalhas a todos os atletas do festival 
(classes SUB-7, SUB-9 e SUB-11).


• Medalhas aos atletas classificados até 3º lugar 
(dois terceiros) nas demais classes.


• Medalhas de participação aos atletas não 
classificados até o 3º lugar.


• Troféus de classificação geral para instituições 
de ensino até o 3º lugar.


• Para receber a premiação o aluno deverá estar 
com o uniforme de competição (judogi).


8. REGULAMENTO E PESAGEM: 
• Nas disputas das classes SUB-7, SUB-9 e 

SUB-11 (FESTIVAL) não será permitido que se 
ocupe a cadeira de técnico.


• A pesagem será de acordo com a TABELA DE 
PESOS EM ANEXO.


• Categorias poderão ser agrupadas para que 
os atletas tenham com quem lutar (com a 
anuência dos responsáveis pelas equipes).
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• Serão seguidas as determinações do 
“Regulamento Técnico” dia Liga Riograndense 
de Judô, no que se aplicarem. Acesso em 
www.lrsj.com.br


• Haverá tolerância de 1% (um por cento) dos 
limites de pesos das categorias em todas as 
classes.


• Os atletas do gênero masculino deverão pesar 
de calça do uniforme de competição (judogi) e 
as atletas do naipe feminino de calça do 
uniforme de competição (judogi) e camiseta 
branca.


•

9. UNIFORME (JUDOGI) 
• Os alunos poderão competir tanto com judogi 

todo branco quanto todo azul.

• Não será permitido judogi de outra cor.

• Não será necessário mais de um judogi.


10. FORMAS DE DISPUTA 
FESTIVAL (SUB 7, SUB-9, SUB-11)

• Em lutas distribuídas de acordo com o peso e 

experiência competitiva de cada aluno.

• C a d a a l u n o l u t a r á d u a s v e z e s , 

preferencialmente com alunos diferentes.

• Os pais serão convidados a participar do 

evento com seus filhos na área de combate 
para uma brincadeira.


DIVISÃO PRINCIPAL (SUB-13, SUB-15, SUB-18)

• Em chave de eliminatória com repescagem 

quando 6 (seis) ou mais atletas estiverem 
inscritos na categoria.


• Quando até 5 (cinco) atletas inscritos na 
categoria, o sistema adotado será o de “todos 
contra todos”.


• Haverá desempate por Golden Score (sem 
limite de tempo) em todas as classes.


11. TEMPO DE LUTA 
• 1 minuto de luta nas classes SUB-7, SUB-9 e 

SUB-11 (FESTIVAL).

• 2 minutos reais na classe SUB-13.

• 3 minutos reais na classe SUB-15.

• 4 minutos reais na  classe SUB-18


12. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO E DOS ALUNOS 

• É responsabilidade das instituições de ensino  
e dos alunos ter conhecimento das regras, das 
normativas disciplinares e das diretrizes que 
regem o esporte.


• Ao participar da competição as instituições de 
ensino e os alunos estarão cientes dos riscos 
a sua integridade física perante à natureza da 
atividade esportiva; assumindo integralmente 
os riscos e danos que possam ocorrer.


• O atleta ao participar das competições 
organizadas pela Master Espores outorga à 
organização do evento, todos os direitos sobre 
sua imagem a serem feitas no evento, 
podendo utilizá-las para divulgação em 
televisão, jornais, revistas, internet, cartazes 
ou qualquer meio de divulgação.


13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
• Os campeonatos realizados pela Master 

Esportes são estruturados conforme regras 
oficiais no que não contrariarem esse edital e 
as informações contidas no site oficial.


• Todos os presentes, inclusive o público em 
g e r a l , d e v e r ã o o b e d e c e r à s re g r a s 
disciplinares da entidade oficial do evento.


• O atleta que desrespeitar as normas 
disciplinares, e sua entidade, estarão sujeitos 
às penal idades prev istas nas regras 
disciplinares.


• A entidade promotora detém todos os direitos 
de imagem do evento.


• É facultada a entidade promotora a alteração 
de qualquer cláusula que interfira no bom 
andamento da competição.


• É obrigatório a apresentação de documento 
de identificação oficial na pesagem, sendo de 
e x t r e m a i m p o r t â n c i a p o r t a r e s s a 
documentação durante todo o campeonato.


• É proibida a entrada de instrumentos sonoros 
no ginásio de competição.


• A entidade oficial promotora resolverá todos 
os casos omissos nesse regulamento.


_________________________________________

EDITAL DO EVENTO — versão 1.0 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CLASSES EM DISPUTA: 
• Os atletas poderão lutar somente em sua divisão de idade.


FESTIVAL

CLASSE NASCIDOS EM GRADUAÇÃO GÊNERO

SUB 7
2015  

2014  
2013

TODAS
MASCULINO 

FEMININO

SUB 9
2012

2011
TODAS

MASCULINO 

FEMININO

SUB 11
2010
2009

TODAS
MASCULINO 
FEMININO

PRINCIPAL

CLASSE NASCIDOS EM GRADUAÇÃO GÊNERO

SUB 13
2008
2007

TODAS
MASCULINO 
FEMININO

SUB 15
2006

2005
TODAS

MASCULINO 

FEMININO

SUB 18
2004

2003
2002

TODAS
MASCULINO 

FEMININO
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TABELA OFICIAL DE PESOS: 

MASCULINO
• SUB 7 
• SUB 9 
• SUB 11

• SUB 13 • SUB 15 • SUB 18

S. LIGEIRO

FESTIVAL

-28 -36 -50

LIGEIRO -31 -40 -55

M. LEVE -34 -44 -60

LEVE -38 -48 -66

M. MÉDIO -42 -53 -73

MÉDIO -48 -58 -81

M. PESADO -53 -64 -90

PESADO +53 +64 +90

FEMININO • SUB 9 
• SUB 11 • SUB 13 • SUB 15 • SUB 18

S. LIGEIRO

FESTIVAL

-28 -36 -40

LIGEIRO -31 -40 -44

M. LEVE -34 -44 -48

LEVE -38 -48 -52

M. MÉDIO -42 -53 -57

MÉDIO -48 -58 -63

M. PESADO -53 -64 -70

PESADO +53 +64 +70
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