“III INTERCOLEGIAL NOTRE DAME DE JUDÔ”
Realização: Colégio Notre Dame
Data: 29 de setembro de 2018.
ENDEREÇO: Rua Alegrete, 168 – Sumaré – São Paulo (11) 3873-0366

CONVITE
O Colégio Notre Dame tem a imensa satisfação em convidar a conceituada entidade a
participar do “III INTERCOLEGIAL NOTRE DAME DE JUDÔ”, cujo objetivo é a integração e
sociabilização das entidades convidadas, propiciando aos participantes uma introdução educacional
aos aspectos que envolvem o Judô.
Certos de poder contar com a participação dessa renomada entidade, desde já agradecemos.

____________________________

____________________________

Maria Izabel Pamplona Calleja

Prof.a Dra. Sonia Maria de Macedo Allegretti

Coordenador de Esportes

Diretora do Colégio Notre Dame

PROGRAMAÇÃO GERAL
10h30

Concentração dos alunos para o desfile e abertura do evento, com a apresentação das
entidades participantes, autoridades presentes e Hino Nacional.

10h45

Início do Festival (2014, 2013, 2012 e 2011) – Masculino e Feminino.

12h

Classe SUB 09 (2010) – Masculino e Feminino.

13h15

Classe SUB 11 (2009 e 2008) – Masculino e Feminino.

14h30

Classes SUB 13 (2007 e 2006), SUB 15 (2005, 2004 e 2003) Masculino e Feminino.

www.colegionotredame.com.br

REGULAMENTO
INSCRIÇÕES:
Para confirmar a participação, a entidade convidada deverá remeter a FICHA DE INSCRIÇÃO dos alunos devidamente
preenchida, até o dia 18 de agosto de 2018, pelo e-mail: esportes@colegionotredame.com.br.
TAXA DE INSCRIÇÕES: Será de R$ 40,00 reais, o pagamento deverá ser realizado na secretaria do colégio.
1º - O “III INTERCOLEGIAL NOTRE DAME DE JUDÔ”, será disputado pelos grupos masculino e feminino, com a faixa etária
de 2003 a 2014.
Para a faixa etária de 2011 até 2014, será organizado em forma de FESTIVAL, haverá um aquecimento dirigido com
exercícios educativos e fundamentos do judô, lutas de Tachi waza (em pé) e lutas de Ne waza (no solo). Sendo que todos os
participantes receberão a mesma premiação ao término de suas lutas.
Parágrafo único: Para o FESTIVAL, cada entidade poderá inscrever no máximo 15 alunos.
2º - O TORNEIO será organizado com os atletas nascidos de 2003 a 2014 no masculino, nas Classes: SUB 09 (2010), SUB
11 (2008 e 2009), SUB 13 (2007 e 2006), SUB 15 (2005, 2004 e 2003), seguindo as regras oficiais da Federação Paulista de
Judô.
Parágrafo único: Para o TORNEIO cada Entidade poderá inscrever até, no máximo, 02 atletas por categoria de peso.
SISTEMA DE COMPETIÇÃO
3º. A competição obedecerá às seguintes formas de apuração: As Classes serão divididas por categorias de peso
aproximado. Os atletas serão divididos em grupos de 4 a 8 participantes. Para categorias que tiverem o número inferior ao
supracitado será adotado o sistema de PULE. No dia do evento haverá uma balança para checagem em caso de dúvida.
TEMPO DE COMBATE
4º. O tempo de combate será distinto para cada classe, a saber:
a) 2 minutos: Classes SUB-9, SUB-11 e SUB-13
b) 3 minutos: Classes SUB-15
5o. O Colégio Notre Dame e a comissão organizadora do evento não se responsabilizarão por acidentes ocorridos no evento,
apenas prestarão dos primeiros socorros.
6º. Haverá premiação para os campeões, vice – campeões e terceiros colocados de cada categoria, com distinção apenas
na colocação do pódio, sendo todas as medalhas de ouro.
7º. Sistema de apuração será de eliminatória simples, bem como adotadas as regras internacionais de Judô.
8º. Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela comissão técnica do evento.
9º. Durante o FESTIVAL os professores deverão estar acompanhando seus alunos dentro e fora do tatame.

São Paulo, _____de _____de 2018.
Comissão Organizadora do Evento
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