
 
  



 
 
 
 

A Liga de Judô do Distrito Federal e Entorno tem a honra de convidar a todas 
Ligas Estaduais filiadas, integrantes da Região Centro-Oeste para participarem 
do 
 
 
 
 

II CAMPEONATO DA LIGA DE JUDO DF E ENTORNO 
2019 

 
 
 

Categorias: 

 Festival menor de 11 anos (referência ano nascimento 2009); 

 SUB-13; 

 SUB-15; 

 SUB-18; 

 SUB-20; 

 A partir de 20 anos. 

DIA: 24/08/2019 - 09:00 HORAS 

LOCAL: GINÁSIO DO CAVE - Guará 
 

 
 

INSCRIÇÕES E PRAZOS 

Todas as inscrições e pagamentos no Campeonato da Liga de Judô do DF e 
Entorno somente serão realizadas pelo site: 
https://www.sympla.com.br/aniversario-ljdfe---15-anos__577777 

 
O prazo de inscrições até às 12 horas de 17 de agosto de 2019. 
 

https://www.sympla.com.br/aniversario-ljdfe---15-anos__577777


 
No ato da inscrição cada atleta deverá preencher todas as informações 
solicitadas no sistema. Incluindo: NOME COMPLETO, CATEGORIA DATA DE 
NASCIMENTO E PESO. 

Os pagamentos podem ser feitos por cartão de crédito, débito ou pagamento 
por meio de boleto bancário. 

Não serão aceitos pagamentos fora do sistema do site. 

ATENÇÃO: O pagamento em boleto bancário só estará disponível até 
17/08/2019 às 12:00.   

VALORES: 

 
LOTE 1 - FILIADOS NA LIGA DE JUDÔ DO DF 
 
   R$ 30,00  
*Contabilizar a idade pelo ANO DE NASCIMENTO. 
 
LOTE 2 ou NÃO-FILIADOS NA LIGA DE JUDÔ DO DF 
 
 
NÃO-FILIADOS  R$ 45,00 
*Contabilizar a idade pelo ANO DE NASCIMENTO. 
 

  
 
ATENÇÃO PROFESSORES: 
 
É NECESSÁRIO QUE O ALUNO ESTEJA DEVIDAMENTE CADASTRADO NO 
SISTEMA DE GESTÃO SAMURAI. https://www.ljdfe.com.br/menupesquisa 
 
CASO O ALUNO NÃO ESTEJA CADASTRADO ATÉ O TÉRMINO DAS 
INSCRIÇÕES (14/08/2019 - 24:00h) A INSCRIÇÃO SERÁ CANCELADA. 
 
EM NENHUMA HIPÓTESE HAVERÁ RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE 
INSCRIÇÃO A NÃO SER QUE O PRÓPRIO SISTEMA DE INSCRIÇÕES 
ASSIM O PERMITA E COM OS DEVIDOS CUSTOS OPERACIONAIS 
DESCONTADOS. 
 
Consulte se a sua associação está filiada e em dia com a LJDFE no link:  
https://www.ljdfe.com.br/academias-filiadas 
 

https://www.ljdfe.com.br/menupesquisa
https://www.ljdfe.com.br/academias-filiadas


 
O atleta deverá apresentar documento de identidade com foto no ato da 
pesagem. 
 
É de responsabilidade dos professores responsáveis por cada associação 
providenciar e guardar o Termo de Responsabilidade do pai ou responsável 
pelos atletas menores de idade. 
 

PESAGEM 

No ato da inscrição pelo site o atleta deverá informar o seu peso. 
 
O atleta deverá apresentar documento de identidade com foto no ato da 
pesagem. Caso seu peso esteja incompatível com a categoria este será 
realocado na categoria correspondente ao seu peso atual. 
 
Será aceita uma variação para mais ou para menos de até 1Kg. 

A Pesagem oficial ocorrerá no dia do evento a partir das 10:00 no Ginásio 
onde ocorrerá a competição. 

Caso o atleta tenha informado seu peso errado e isso cause mudança de 
categoria será cobrada uma multa de R$ 5,00 (cinco reais) em espécie. 

Para pesar o atleta deverá apresentar obrigatoriamente o seu documento de 
identificação com foto. 
 

PROGRAMAÇÃO 
HORÁRIO ATIVIDADE PESAGEM PREMIAÇÃO 

09:00 
Abertura Oficial 
Hino Nacional 

Discurso de abertura 
- 

 
- 

09:30 Homenagens e Discursos - - 

10:00 FESTIVAL Pesagem SUB13 
 (área de aquecimento) 

 
- 

10:30 FESTIVAL (cont.) Pesagem SUB15 
(área de aquecimento) 

Premiação Festival 
(no shiajo) 

11:00 LUTAS SUB13 Pesagem SUB18 e SUB20 
(área de aquecimento) 

Premiação Festival 
(no shiajo) 

Após o término da 
categoria anterior LUTAS SUB15 Pesagem a partir de 20 anos 

(área de aquecimento) 
Premiação SUB13 

(pódium) 
Após o término da 
categoria anterior LUTAS SUB18 - Premiação SUB15 

(pódium) 
Após o término da 
categoria anterior LUTAS SUB20 - Premiação SUB18 

(pódium) 
Após o término da 
categoria anterior LUTAS a partir de 20 anos - Premiação SUB20 

(pódium) 



 
É responsabilidade dos técnicos ou professores orientarem seus alunos 
quanto aos horários e procedimentos de pesagem. 

 

PREMIAÇÃO 

Os atletas do festival (menores de 11 anos) receberão medalha de participação, 
que são diferentes das medalhas das categorias superiores. 

Nas demais classes os atletas serão premiados com primeiro, segundo e 
terceiro lugar. 

No caso do atleta, independentemente do motivo, não comparecer ao pódio 
para receber sua premiação, não receberá medalha após a premiação da sua 
chave. 

 

REGRAS DE ARBITRAGEM 

As regras de arbitragem seguirão as instruções contidas no Manual de 
arbitragem da LNJ. 

O Manual de arbitragem da LNJ está disponível no site www.lnj.com.br. 

No festival infantil a arbitragem seguirá um caráter educativo e quando o atleta 
dessa classe cometer uma falta, o árbitro deverá parar o combate e explicar ao 
atleta tantas vezes forem necessárias, não havendo punição. 

Quando o atleta da classe sub11 cometer alguma falta, o arbitro deverá parar o 
combate e explicar ao mesmo, e caso aconteça novamente essa infração, o 
atleta será penalizado. 

 

PRIMEIROS SOCORROS 
 

Em caso de lesões ou acidentes, os primeiros socorros serão prestados por 
profissional da área de saúde (enfermeiro / técnico de enfermagem) ou 
socorrista. Nos casos mais graves ou de urgência serão acionados os 
Bombeiros Militares por meio do telefone 193 ou o SAMU no 192. 

 

 

http://www.lnj.com.br.


 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Os participantes devem se submeter às regras expressas nesse regulamento 
do campeonato disponível no site www.ljdfe.com.br. Em caso de inexistência de 
competidores suficientes dentro de uma categoria, a LJDFE se reserva ao 
direito de realizar a concatenação de categorias ou de pesos adjacentes ou 
lutas amistosas. 

Recomendamos aos professores responsáveis por cada associação que 
façam uso do TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE no caso 
de atletas menores de idade. O modelo do termo encontra-se anexo a este 
regulamento. 

CONTATOS 
 
Em caso de dúvidas estes serão os contatos para receber informações mais 
detalhadas. 
 
Diretor Técnico - Edimar Porfiro - (061) 99822-0034. 
 
Coordenadores Técnicos - Lenon Reis - (061) 98417-3920; e 
Laura Fernandes - (061) 9329-5144. 
  

http://www.ljdfe.com.br.


 
 

ANEXO I TABELA 
CLASSE DE IDADE E CATEGORIA DE PESO 

2019 
 
 

OS PARTICIPANTES SE SUBMETEM AS REGRAS EXPRESSAS NO 
REGULAMENTO DO CAMPEONATO DISPONÍVEL NO SITE 
WWW.LJDFE.COM.BR. EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE COMPETIDORES 
SUFICIENTES DENTRO DE UMA CATEGORIA, A LJDFE SE RESERVA AO 
DIREITO DE REALIZAR A CONCATENAÇÃO DE CATEGORIAS OU DE PESOS 
ADJACENTES OU LUTAS AMISTOSAS, FICANDO A CRITÉRIO DA DIRETORIA 
TÉCNICA A MELHOR FORMA DE REALIZAR A ATIVIDADE. 

 
 

TABELA DE PESOS 2019 
MASCULINO 

 

Categoria SUB13 SUB15 SUB18 SUB20 A partir de 
20 anos 

Ligeiro -31 -40 -55 -60 -60 
Leve -36 -45 -65 -70 -70 

Meio Médio -41 -50 -75 -80 -80 
Médio -46 -55 -85 -90 -90 

Meio Pesado -52 -65 -95 -100 -100 
Pesado +52 +65 +95 +100 +100 

 
 

TABELA DE PESOS 2019 
FEMININO 

Categoria SUB13 SUB15 SUB18 SUB20 A partir de 
20 anos 

Ligeiro -33 -42 -46 -50 -50 
Leve -38 -48 -52 -57 -57 

Meio Médio -42 -53 -57 -63 -63 
Médio -47 -58 -63 -70 -70 

Meio Pesado -52 -64 -70 -78 -78 
Pesado +52 +64 +70 +78 +78 

 
Obs.: As idades são contadas do ano de nascimento do atleta. 
  



 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
 

 
NOME DO ATLETA:__________________________________________________ 

PAI : ______________________________________________________________ 

MÃE:______________________________________________________________ 

                 

     EU_____________________________________________________, 

CPF: ____________________ portador da idendidade nº__________________orgão 

expedidor___________, como responsável pelo atleta acima, AUTORIZO o menor a 

participar do CAMPEONATO DA LIGA DE JUDÔ DO DF, e declaro ter pleno 

conhecimento e estar de acordo com o Regulamento e as Regras desta competição 

disponíveis no site www.ljdfe.com.br. Tenho ciência que o Judô é um esporte de 

contato e eventualmente podem ocorrer lesões e acidentes durante a sua prática, 

portanto estou de acordo que a Liga de Judô encaminhará esses casos aos Bombeiros 

Militares ou ao SAMU para atendimento. 

 
 
 
 
 
 

Brasília, ____de_____________de  20_____. 
 
 
 

                         ______________________________________________ 
                                  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

http://www.ljdfe.com.br.

