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A Federação Baiana de Judô tem a honra de convidá-lo, bem como vossos atletas a
participar do Campeonato Baiano de Judô e Super Etapa Simões Filho, que acontecerá dia
15 e 16 de outubro, no Ginásio Municipal de Esportes, situado na Núcleo Hab. Rubens
Costa Cia I, Simões Filho - BA, 43700-000.

Desde já, agradeço sua atenção e aguardo seu posicionamento.
Atenciosamente,

Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Presidente da FEBAJU
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ORGANIZAÇÃO
Federação Baiana de Judô
contato@febaju.com.br

LOCAL E DATA DO EVENTO
Local: Ginásio Municipal de Esportes – Simões Filho
Data: 15 e 16 de outubro de 2021

INFOS SOBRE INSCRIÇÕES
Prazo para novos cadastros dos(as) atletas e membros de sua delegação
na plataforma ZEMPO
- Até o dia 08 de outubro (sexta-feira) às 17h00 via plataforma zempo
www.zempo.com.br .
Prazo para inscrições
- Até o dia 08 de outubro (sexta-feira) às 23h59 via plataforma zempo
www.zempo.com.br .
Prazo para inscrição emergencial
- Até o dia 13 de outubro (quarta-feira) às 17h00 via e-mail, enviar para
eventos@febaju.com.br .
Prazo para correções
- Até o dia 13 de outubro (quarta-feira) às 17h00 via e-mail, enviar para
eventos@febaju.com.br .
Prazo para pagamento
- Até dia 14 de outubro (quinta-feira) via boleto bancário, enviar comprovante
para carinecopque@febaju.com.br até as 17h00.
Valor da inscrição
- Valor da inscrição: R$70,00 (setenta reais);
- Valor da dobra: R$ 50,00 (cinquenta reais) por dobra;
- Valor inscrição emergencial: R$140,00 (cento e quarenta reais).
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Cada integrante deverá apresentar na chegada ao evento:
• Questionário de ausência de sintomas - declaração de participação (anexo 1);
• Termo de responsabilidade e consentimento (anexo 2).

A utilização de máscara é obrigatória em todos os
momentos e locais.
Os atletas poderão retirar a máscara somente no tatame durante a
competição na hora de adentrar à área de competição.
Sempre que possível, os participantes deverão manter o distanciamento
social de 1,5 m.

PESAGEM
Os(as) atletas deverão apresentar em todas as pesagens, a carteira da
Federação ou documento de identificação com validade nacional e foto,
conforme orientações no Regulamento Estadual de Eventos.
Haverá tolerância de 100g (cem gramas) do limite máximo de cada
categoria para os(a) atletas menores de 18 anos, uma vez que é proibido
o atleta pesar nu.
Na situação em que o(a) atleta que estiver em conformidade com a sua
categoria de peso, não precisará assinar a lista de pesagem.

SISTEMA DE DISPUTA
Eliminatória Simples

Praça Castro Alves, s/nº - Palácio dos Esportes ACM, Centro, Salvador-Bahia CEP:40.020.160

C.N.P.J. 14.208.243/0001 24

(71) 98340-6520
contato@febaju.com.br
febaju.com.br

SORTEIO
Através da plataforma ZEMPO no dia 15 de outubro de 2021, às 9 horas.

JUDOGI
As regras de controle de judogi serão observadas para as disputas da
competição. A responsabilidade da utilização do judogi de forma correta é
dos técnicos e atletas. Devido ao atual momento de pandemia, não será
permitida a troca de judogi. Na situação em que o(a) atleta se apresentar
com o judogi de forma irregular para a competição, o(a) mesmo(a) será
desclassificado(a) do evento.

ATENDIMENTO MÉDICO
A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de
acidente durante a competição, mas nao se responsabilizará por
despesas médicas que por ventura possam ocorrer em decorrencia do
mesmo.
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PROGRAMAÇÃO TEMPORÁRIA

15 de outubro de 2021 (sexta-feira)
9h

Sorteio

Plataforma
ZEMPO

16h as 19h

Pesagem e testagem
(todas as classes)

Ginásio
Municipal de
Esporte

16 de outubro de 2021 (sábado)
6h30 às 8h30
8h30 às 10h30
8h00
8h30
9h30
10h30
11h30
12h30
13h30

14h30

Pesagem e testagem
Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos
Pesagem e testagem
Iniciantes, Sub-11, Sub-13 e Sub-15
Abertura
Combates
Camp. Baiano Absoluto e por Equipe
Combates
Camp. Baiano Dangai e Faixa preta
Combates
Super Etapa Veteranos e Sênior
Combates
Super Etapa Sub-18
Combates
Super Etapa Sub-21
Combates
Super Etapa Sub-11, Sub-13 e
Sub-15

Ginásio
Municipal de
Esporte
Simões Filho

Combates
Super Etapa Iniciantes
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