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Torneio de Judô Professor Albano Pinto Corrêa Filho 

(08 a 10 de julho de 2022)  
  

LOCAL E DATA 
09 e 10 de julho/22: XVI Copa Minas Tênis Clube de Judô  

11 a 14 de julho/22: Treinamento de Campo  

Local: Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek, Rua da Bahia 2244, Lourdes - Belo Horizonte – MG 
 

CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 As delegações deverão confirmar suas participações até o dia 01 de julho (segunda-feira), VIA 

FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE CREDENCIAMENTO:  https://forms.gle/QPp7LBCUhiibaKTF8 

                                       
TODOS OS CLUBES E ATLETAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA ZEMPO. 

 

INSCRIÇÕES 
As inscrições de atletas, árbitros e técnicos deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE através do 

endereço www.zempo.com.br a partir do dia 01 de maio até o dia 01/07/2022 (segunda-feira).  
 

A AGREMIAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO SUA RELAÇÃO DE INSCRITOS NO ZEMPO PARA 

CONFERÊNCIA. 
 

PRAZOS 
 INSCRIÇÃO REGULAR: 50,00 por inscrição. Este valor deverá ser depositado e o comprovante de 

depósito IDENTIFICADO e anexado ao FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE CREDENCIAMENTO e 

enviado ANTECIPADAMETE até o dia 01 de julho (segunda-feira) e deverá ser apresentado no 

credenciamento. 

 

 INSCRIÇÃO TARDIA: 150,00 por inscrição. Com duração de 48h, acontecendo imediatamente após o 

término do prazo de inscrições, tendo fim as 18h do dia 03 de julho (quarta-feira).  

 

 INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 250,00. 
 

 TAXA DE ARBITRAGEM: 250,00 – Exclusivamente para agremiações com 10 ou mais inscrições. 

 

DADOS PARA DEPÓSITO 

       BANCO: 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

AGÊNCIA: 4257 / CONTA CORRENTE: 255-4 / OPERAÇÃO: 003 

CNPJ: 17.217.951/0001-10    /    Minas Tênis Clube I 

 

IMPORTANTE: Deverá realizado pela agremiação um ÚNICO COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

IDENTIFICADO. Favor não enviar comprovantes avulsos efetuados por atletas. 
 

 

BILHETERIA  

Para acesso a ARENA MTC o público, ATLETAS e COMISSÃO TÉCNICA deverão doar 1Kg de 

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL a título de ingresso! 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
https://forms.gle/QPp7LBCUhiibaKTF8
http://www.zempo.com.br/
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            REGULAMENTO TÉCNICO 
A competição será de acordo com o Regulamento Nacional de Competições de 2022 (RNC-2022 / CBJ). 

 

CLASSES/ CATEGORIAS (Classe SUB 21 e SÊNIOR serão juntas). 

    
 

DOBRAS 
Será permitida a participação de atletas da classe sub 18 na classe Sênior, devendo o nome do atleta ser 

relacionado nas classes em que pretende participar do evento (serão cobradas inscrições nas duas classes). 

 
  
 

PESAGEM (Ginásio – Nível 1) 

Os atletas de todas as classes deverão pesar de sunga (masculino) ou collant (feminino), havendo uma 

tolerância de 100g (cem gramas). Em hipótese alguma os atletas poderão pesar nus. 

 

Os atletas de todas as classes que não confirmarem o peso que estiver relacionado serão inscritos 

automaticamente na categoria aferida.  

 

Durante a pesagem Oficial os atletas poderão subir na balança quantas vezes for necessário até o 

termino do horário previsto na programação do evento. 
 

Será obrigatória a apresentação da carteira IDENTIDADE (RG ou CNH) do Atleta, no ato da Pesagem. 

 

PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO 
Serão premiados com medalhas os participantes de todas as classes que obtiverem a classificação de 1°, 2° e 

(dois) 3°s lugares. Haverá premiação com troféus para as Associações e/ou Academias que tenham 

conseguido classificação de 1° ao 5° lugares na contagem por classe e geral.  

 

O Minas Tênis Clube não concorrerá aos Troféus, por ser a entidade anfitriã do evento. 
 

Para efeito apuração dos resultados se dará por meio da quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, 5º e 

7º lugares. 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
https://cbj.com.br/painel/arquivos/normas_e_regulamentos/arquivo_cbj_160513080222.pdf
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CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Havendo empate nas pontuações entre duas ou mais agremiações, o critério de desempate será considerado 
vencedora aquela que participou com o maior número de atletas inscritos na classe em ocorreu o empate com 
objetivo de incentivar o maior número de participantes no evento. Persistindo o empate, a decisão será 
mediante sorteio. 

 

SISTEMA DE DISPUTA PARA COMPETIÇÃO 
As disputas das Classes SUB 13, SUB 15 e SUB 18 serão pelo sistema de repescagem dupla apurando-se o 

campeão, vice-campeão e 2 (dois) terceiros lugares, com repescagem entre os perdedores dos semifinalistas, 

com cruzamento das chaves (ANTIGA repescagem olímpica).  

 

Para a Classe SÊNIOR, será pelo sistema de repescagem dupla apurando-se o campeão, vice-campeão e 2 

(dois) terceiros lugares, com repescagem entre os perdedores das quartas de final, com cruzamento das 

chaves (ATUAL repescagem olímpica).   
 

 

Obs. Não haverá competição na classe SUB 21 (será incorporada ao Sênior). 
 

 

CREDENCIAMENTO 
Nesta etapa, o responsável pela delegação, informará a organização do evento as substituições e alterações de 

peso dos atletas, quando necessárias. Durante esta etapa, poderão realizar qualquer modificação, desde que 

não haja acréscimo de inscrições. 

 

Novas inscrições no credenciamento terão o valor de R$ 250,00. 

 

Não serão permitidas trocas posteriores ao credenciamento. 

 

ARBITRAGEM 
 

A FMJ utilizará o seu quadro de árbitros e, na intenção de dotar o evento de arbitragem condizente com o 

nível do evento. O clube participante com 10 inscrições ou mais deverá apresentar pelo menos um (01) 

árbitro (não competidor) capacitado que terá suas despesas de alimentação custeadas pela organização do 

evento. A confirmação do árbitro deverá ser feita na inscrição do clube no evento pelo site. A 

ASSOCIAÇÃO QUE NÃO ATENDER A ESTE ITEM DEVERÁ PAGAR UMA TAXA DE R$ 250,00 

(Duzentos e cinquenta reais) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UM ÁRBITRO. 
 

 

 

AUSÊNCIA DE ÁRBITRO 

Será OBRIGATÓRIA a inscrição do árbitro para agremiações com 10 ou mais inscritos. A não apresentação 

deste árbitro ou o pagamento da taxa impossibilitará a participação da agremiação na competição.  

 

JUDOGUIS 
De acordo com as determinações da Federação Internacional de Judô e da CBJ, em TODAS as classes serão 

usados os judoguis azul e branco (INCLUSIVE SUB 13). 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
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ATENDIMENTO MÉDICO  
O Minas Tênis Clube não será responsável pelos acidentes que possam ocorrer com atletas durante as 

competições, prestando apenas os primeiros socorros. O transporte para os hospitais será feito pela unidade 

móvel somente no caso de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (quando há necessidade de transporte especializado 

ou risco de vida do paciente). 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
A participação da Agremiação implica na aceitação integral deste regulamento. Compreendendo-se também, 

que aceita a condição de que os atletas inscritos gozam de perfeito estado físico e mental.  
 

Não será permitida a presença de pessoas que não sejam técnicos que portarem pulseiras de identificação 

relativas ao evento, em áreas restritas, ficando a agremiação, a quem o mesmo pertence sujeita a perda de 10 

pontos na contagem geral. 
 

 

TÉCNICOS  
Os treinadores deverão estar vestidos adequadamente (uniforme do clube – calça, camisa e calçado esportivo) 

quando ocuparem a cadeira destinada aos mesmos (não será permitida camisetas sem manga, bermudas, 

Shitabaki/calça de judogui e chinelos). 

 

No caso de indisciplina por parte do técnico ele será solicitado a se retirar da área de competição e não 

poderá atuar mais como técnico no evento e consequentemente no ano seguinte. 
 

Os casos omissos serão resolvidos pela organização do Evento e pelo Departamento de Judô do Minas Tênis 

Clube. 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO 
 •   Chalé Mineiro: Endereço: Rua Tomé de Souza, 1121 – Savassi -   Telefone: (31) 3225-5282   

                                 E-mail: chalemineiro@yahoo.com.br 

 

• Alimentação no refeitório do Minas Tênis Clube e deverão ser feitas através de reservas com a Gerente 

Andreia pelo telefone (31) 3516- 1325 ou Adriana (31) 98772-1013. 

 

A reserva deverá ser confirmada ANTECIPADAMENTE mediante o envio de e-mail para 

minas.tenis1@risotolandia.com.br  com cópia para  copaminas.judo@minastc.com.br contendo a relação 

nominal e RG dos participantes. 

 

PRAZO MÍNIMO DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (não serão atendidas solicitações realizadas após 

este período ou no dia do evento).  

 

 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
mailto:chalemineiro@yahoo.com.br
mailto:minas.tenis1@risotolandia.com.br
mailto:copaminas.judo@minastc.com.br
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HOTEL OFICIAL  
 

 
 Ibis Belo Horizonte Liberdade 

 

Endereço: Avenida João Pinheiro, 602, Lourdes - (31) 2111-1500.  E-mail:  h5298-re@accor.com.br 

 

Diária em apto single: R$ 159,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

 

Diária em apto duplo: R$ 179,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

  

 

 Ibis Belo Horizonte Savassi 

 

Endereço: Avenida do Contorno, 6180, Savassi - (31) 3888-4300.  E-mail: h7021-re@accor.com.br 

 

Diária em apto single: R$ 189,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

 

Diária em apto duplo: R$ 219,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

 

  

 Ibis Budget Belo Horizonte Minascentro 

 

Endereço: Avenida Bias Fortes, 783, Lourdes - (31) 3343-6400.  E-mail: h5625-re@accor.com.br 

 

Diária em apto single: R$ 139,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

 

Diária em apto duplo: R$ 159,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

 

Diária em apto triplo: R$ 179,00 + 5% (incluindo café da manhã) 

 

  

Informações importantes: 

- As reservas devem ser feitas com antecedência, por e-mail; 

- Os contatos dos setores de reservas estão nas apresentações anexo; 

- Ao efetuar a reserva, o participante deverá informar que é atleta da Copa Minas de Judô para ter acesso a 

tarifa diferenciada; 

- Caso o participante vá direto para o hotel sem a reserva efetuada, a tarifa acordo não será aplicada; 

- Tarifas e disponibilidade sujeitas a alteração sem prévio aviso. 
 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
mailto:h5298-re@accor.com.br
mailto:h7021-re@accor.com.br
mailto:h5625-re@accor.com.br
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Torneio de Judô Professor Albano Pinto Corrêa Filho 
 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

 

SEXTA-FEIRA – 08/07      (Arena – Nível 1) 

 

• 16h30              – Chegada das Delegações /Credenciamento (Arena MTC – Rua da Bahia, 2244)  

• 17h às 19h      – Pesagem Oficial das Classes Sub 15 e Sub 18. 

• 19h às 20h      – Reunião Técnica (Técnicos, árbitros e departamento médico). 

 

 

 

 

SÁBADO – 09/07                (Arena – Nível 1) 

 

• 7h às 7h30      – Pesagem Oficial Sub 15 (13/14 anos). 

• 7h30 - 8h        – Pesagem Oficial Sub 18 (15/16/17 anos).  

• 7h30 - 8h15    – Shia-jo liberado para aquecimento. 

• 8h30                – Início dos combates classe Sub 15 (13/14 anos). 

• 14h30              – Abertura do Evento. 

• 15h00              – Início dos combates classe Sub 18 (15/16/17 anos).  

• 17h às 18h      – Pesagem classe Sub 13 e Sênior. 

 

 

 

 

DOMINGO – 10/07             (Arena – Nível 1) 

 

• 7h às 7h30      – Pesagem Oficial Sub 13 (11/12 anos). 

• 7h30 às 8h      – Pesagem Oficial Sênior (acima de 15 anos). 

• 7h as 8h15      – Shia-jo liberado para aquecimento. 

• 8h30                – Início dos combates classe Sub 13 (11/12 anos). 

• 11h30              – Início dos combates classe Sênior (acima de 15 anos).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
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CONVITE – TREINAMENTO DE CAMPO 2022 
O Minas Tênis Clubes, com a devida aquiescência da Federação Mineira de Judô e da Confederação 

Brasileira de Judô, tem o orgulho de convidar esse glorioso Clube a participar do Treinamento de 

Campo 2022.   

 

Muito utilizado pelas principais equipes do Judô mundial, os treinamentos de campo vêm enfatizar o 

processo de evolução necessário aos atletas competidores. No Judô, a doutrina filosófica e a 

disciplina, tanto física quanto de caráter, são características marcantes, e o esforço físico vem 

atrelado a essas determinantes para que possa fluir plenamente. 

 

LOCAL E DATA 
11 a 14/julho de 2022.  

Centro de Treinamento Juscelino Kubitschek, Rua da Bahia 2244, Lourdes – Belo Horizonte – MG 

 
 

Programação 
 

 Manhã:   08h as 10h (Sub 18, Sub 21 e Sênior – MASCULINO e FEMININO). 

2ª Feira: Treino apenas no período da tarde (11/julho). 

3ª, 4ª e 5ª feira:  Treinos Técnicos/Táticos (12 e 14/julho). 

 

 Tarde:    3ª -5ª feira as 14h:  Palestras de Técnicos e Equipe Multidisciplinar. 

                     2ª à 5ª feira: Treinos Técnicos/Táticos (11 a 14/julho). 

                     15h as 17h: Sub 18, Sub 21 e Sênior – MASCULINO e FEMININO. 

                     19h as 20h30: Sub 13, Sub 15 – MASCULINO e FEMININO. 

                 

Faixa Etária 
 

 Atletas acima de 13 a 17 anos (Classes Sub 13 e Sub 15 e Sub 18) – Graduação mínima de 

faixa laranja, sob responsabilidade do técnico. 

 Atletas acima de 18 anos (Classes Sub 21 e Sênior) – Graduação mínima de faixa verde 

(feminino) e roxa (masculino). 
 

 

INSCRIÇÕES 
 As inscrições de atleta e técnicos deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE através do 

endereço www.zempo.com.br  a partir do dia 01 de maio, até o dia 04/07/2022 (segunda-feira).  

 

 CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: As delegações deverão confirmar suas participações 

até o dia 04 de julho (segunda-feira), VIA FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE 

CREDENCIAMENTO no endereço: https://forms.gle/QPp7LBCUhiibaKTF8 

 

 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br
http://www.zempo.com.br/
https://forms.gle/QPp7LBCUhiibaKTF8
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 Haverá cobrança de taxa de participação no valor de R$ 50,00 por atleta (01 técnico por 

agremiação é isento). Este valor deverá ser depositado na agência abaixo e o comprovante de 

depósito IDENTIFICADO enviado ANTECIPADAMENTE juntamente com a confirmação 

de participação até o dia 04/07/2022 e apresentado no 1º dia de treinamento. 
 

 Dados para depósito: 

 

BANCO: 104 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

AGÊNCIA: 4257 / CONTA CORRENTE: 255-4 / OPERAÇÃO: 003 

CNPJ: 17.217.951/0001-10    /    Minas Tênis Clube I 

 

 

IMPORTANTE: Deverá realizado pela agremiação um ÚNICO COMPROVANTE DE DEPÓSITO 

IDENTIFICADO. Favor não enviar comprovantes avulsos efetuados por atletas. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisão Técnica 

Departamento de Judô 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minastenis.com.br/
mailto:sergio.cota@minastc.com.br

