
                                                        

 

II CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR E MASTER SHIAI 

I CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR E MASTER DE KATA 

MASCULINO, FEMININO 

  

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM  

08, 09 E 10 de Novembro de 2013, Ginásio da Fanor- Faculdade do Nordeste 

 

     A LIGA NACIONAL DE JUDÔ - BRASIL através da LIGA DE JUDÔ DO DF 
E DO ENTORNO, tem a honra de convidar aos paises pertencentes WORD 
JUDO FEDERATION para o II CAMPEONATO MUNDIAL SENIOR E 
MASTER e dos eventos acima apresentados, obedecendo estritamente ao que 
determina o REGULAMENTO GERAL DA WJF -WORD JUDO FEDERATION / 
UPJ - UNION PANAMERICANA DE JUDO 

 

 

1. REALIZAÇÃO: 

. O evento será realizado nos dias 08, 09 e 10 de Novembro de 2013 , na 
cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará , no Ginásio da Fanor - 
Faculdade do Nordeste. 
 

     . Sobre Fortaleza: 

 

Avenida Beira-mar 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=wjf+judo&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldjudofederation.org%2F&ei=X19aT92KK8nZgAeE8_ChCw&usg=AFQjCNFcywKXYYS8SqEjQuX4MigVyrzgtQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=wjf+judo&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldjudofederation.org%2F&ei=X19aT92KK8nZgAeE8_ChCw&usg=AFQjCNFcywKXYYS8SqEjQuX4MigVyrzgtQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=UPJ+JUDO&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pju.org%2F&ei=TGNaT8ygMYztggeLkcmiCw&usg=AFQjCNGvqV4m1RGXPSkz00lxzMQWPIFi3w


                                                        
 

 

 

 

 

Praia do Futuro 

 

                 A cidade desenvolveu-se às margens do riacho Pajeú, no 
nordeste do país, a 2 285 quilômetros de Brasília. Sua toponímia é uma 
alusão ao Forte Schoonenborch, construído pelos holandeses durante sua 
segunda permanência no local entre 1649 e 1654. O lema da cidade 
(presente em seu brasão) é a palavra em latim "Fortitudine", que em 
português significa: "força, valor, coragem". Está localizada no litoral 
Atlântico, com 34 km de praias, a uma altitude média de 21 metros e é 
centro de um município de 313,8 km² de área e 2.500.000 habitantes, sendo 

http://www.intercityhoteis.com.br/wp-content/uploads/destino-22-g.jpg
http://www.intercityhoteis.com.br/wp-content/uploads/destino-22-g.jpg


                                                        
a capital de maior densidade demográfica do país, com 7 815,7 hab/km² . É 
a cidade mais populosa do Ceará, a quinta do Brasil e a 91ª mais populosa  
 
do mundo.  A Região Metropolitana de Fortaleza possui 3.700.000 
habitantes,  sendo a sexta mais populosa do Brasil e a segunda do 
Nordeste. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional e 
possui a terceira maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas 
de São Paulo e do Rio de Janeiro.  Tendo o 9º maior PIB municipal da 
nação e o maior do Nordeste, com 37,1 bilhões  de reais (segundos os 
dados mais recentes de 2010), é um importante centro industrial e 
comercial do Brasil, com o sétimo maior poder de compra do país. No 
turismo, a cidade alcançou a marca de destino mais procurado no Brasil em 
2004, com atrações como a micareta Fortal no final de julho e o maior 
parque aquático do Brasil, Beach Park. Em 2010 foi a capital do Nordeste 
mais procurada por viajantes nacionais, segundo um estudo do Hotéis.com. 
No cenário nacional, a capital cearense ocupou a 4ª colocação, atrás 
apenas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. É sede do Banco do 
Nordeste, da Companhia Ferroviária do Nordeste, do DNOCS. Em 1996 a 
cidade ingressou no Mercado Comum de Cidades. 
         Seu aeroporto é o Aeroporto Internacional Pinto Martins. A BR-116, a 
mais importante do país, começa em Fortaleza. Batizada de Loira 
desposada do Sol, pelos versos do poeta Paula Ney, a cidade é a terra 
natal dos escritores José de Alencar e Rachel de Queiroz, do humorista 
Chico Anysio e do ex-presidente Castello Branco. O Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura (CDMAC) é atualmente o principal espaço cultural de 
Fortaleza, com museus, teatros, cinemas, bibliotecas e planetário. 
É a capital brasileira mais próxima da Europa, estando a 5 608 km de 
Lisboa, em Portugal. É também uma das 12 sedes da Copa do Mundo FIFA 
de 2014 e da copa das Confederações 2013.  
         Temos belas e famosas praias como a praia do Futuro, Praia de 
Iracema, Cumbuco , Jericoacoara e muito mas. 
 
INSCRICÕES: 
Confirmação até o dia 25 de Outubro de 2013, data limite para confirmação 
do número de atletas, técnicos e dirigentes através do e-mail: 
suliceju@bol.com.br ,como pré-inscrição.  
 
Inscrição Definitiva até o dia 01 de Novembro: Data limite para a inscrição 
dos atletas contendo OBRIGATORIAMENTE o nome completo, o gênero, o 
número do documento de identificação, a data de nascimento, a classe, o 
peso, a categoria e a graduação de cada atleta, bem como, o nome 
completo, o número do documento de identificação, do árbitro, dos técnicos 
e do presidente da Liga Nacional de seu respectivo país e dos presidentes 
das ligas estaduais do Brasil ou do seus respectivos  representantes legais. 
(FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO). Confirmação por e-mail já citado. 

 

 A confirmação e as inscrições só poderão ser feitas pelo e-mail. 
Cada Liga poderá inscrever quantos atletas julgar necessario por 



                                                        
categoria de peso. Deverão providenciar também o Termo de 
Autorização e Responsabilidade do pai ou responsável pelo menor e o  

 

Atestado Médico para todos( individual ou coletivo), conforme modelos 
ANEXOS no Regulamento Geral da LNJ-BRASIL, disponível no site: 
http://www.lnj.com.br/ , na parte de “DOCUMENTOS”, sem os quais será 
vetada a participação do atleta. ATENÇÃO: Os atestados médicos 
deverão conter o carimbo com o número do registro do médico 
responsável. 

 Os concorrentes só podem ser inseridos na categoria de peso a que 
pertencem. Não haverá tolerancia para quem ultrapassar o peso. 

 

 

2. TAXAS PARA A INSCRICÃO : 

 

 U$ 75,00 -  setenta e cinco dólares. TAXA DE COMPETIÇÃO PARA 
ATLETAS.  (U$ 50,00 destinadas a LNJ e U$ 25,00 destinados a WJF) – 
Com direito a cartão anual de membro da WJF 

 Para os atletas Brasíleiros será exigido a apresentação da carteirinha de 
afiliação a LNJ ( A mesma poderá ser adquirida até a vespera na propria 
gerencia do campeonato ao custo de R$ 50,00 – Cinquenta reais) 

 Anuidade da Liga Estadual filiada à LNJ-BRASIL: (UM SALÁRIO 
MÍNIMO VIGENTE). 

 PAGAMENTO: O pagamento deverá ser feito no ato do credenciamento, 

no dia 09 de Novembro de 2013, através de dinheiro em espécie ou com 
cheque da Liga Estadual. Não será aceito outro tipo de pagamento.  

 

  CHEGADA DAS DELEGACÕES E CREDENCIAMENTO 

 As delegações deverão se organizar para chegar a Fortaleza - CE, no 

sábado dia 09 de Novebro de 2013 e o credenciamento acontecerá a 
partir das 18:00 horas no local da competição.  

 

3. PESAGEM ( 09 de Novembro de 2013):  

 

 A pesagem será realizada em conformidade com as Regras de Esporte 
e Organização do WJF.  

 Os concorrentes devem se pesar usando apenas roupa interior de 
ginástica, ou nu, sob a supervisão de um oficial do mesmo sexo, os 
concorrentes podem ser solicitados a retirar sua roupa interior para 
garantir que eles estão dentro dos limites prescritos da categoria de 
peso em que eles estão inseridos. Apenas um controle de peso deve ser 
permitido a cada concorrente acima na escala durante a pesagem oficial 
no período. Nenhuma tolerância será permitida acima ou abaixo da 
categoria de peso. 

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


                                                        
 Pesagem livre - das 14h às 18h h no local da competição.  

 Pesagem oficial - das 18h às 20 h no local da competição após o 
credenciamento 

 

OBSERVAÇÃO: O atleta deverá apresentar 
obrigatoriamente o seu documento de identificação 
com foto ou a carteirinha de registro na sua Liga e ou 
comprovante de quitação das suas Taxas: 
COMPETIÇAO + WJF, sem os quais estará impedido 

de participar da pesagem.  

      

 

 

4. CONGRESSO TÉCNICO (08 de Novembro de 2013):  

 Às 20h no local da competição 

 

5. II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM (08 de Novembro de 
2013): 

 Às 21h no local da competição. 

 

O congresso Tecnico e o seminario se darão em paralelo com os mesmos 
eventos do VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DAS LIGAS DE JUDO 

 

6- CONTROLE DO JUDOGUI: 

  Publicidade: Cada Organização Nacional deve se certificar de que a 
marcação e publicidade colocada no Judogi está em conformidade com 
as regras WJF. A utilização de um Judogi não está em conformidade 
serão proibidos 

 Tamanhos: As medidas do Judogi e sua conformidade com as regras 
WJF será controlada imediatamente antes de cada competição por 
funcionários nomeados pelo WJF. A utilização de um Judogi não está 
em conformidade serão proibidos (incluindo a espessura gola deve não 
o excesso de 1 cm ea largura de 5 cm). 

 Cor: Os competidores serão obrigados a trazer 1 branco e 1 azul Judogi 
ou 1 Judogi reversível. Os padrões de cores para o Judogi devem estar 
em conformidade com os dos Esportes e pelas regras da organização. 

 

7. SORTEIO: 

 O sorteio será realizado em conformidade com as Regras de Esporte e 
Organização do WJF. Ela será realizada em sexta-feira, 09 de 
Novembro às 21h00 no local da competição sob o controle e os 
auspícios da Comissão de Esportes WJF. O sorteio será aberto para ser 
assistido pelos interessados. 



                                                        
 Cada Organização Nacional deve enviar um representante para 

participar do sorteio, um máximo de dois delegados por Organização 
Nacional será autorizado. Após a conclusão da chave, um conjunto de 
as listas sorteio será fornecido a cada delegação 

 

8-ARBITRAGEM: 

 Arbitragem será realizada por árbitros internacionais WJF de acordo com 
as Regras de Arbitragem da WJF. 

 Os árbitros, em caso de dificuldades, podem consultar os membros da 
Comissão de Arbitragem. Sob nenhuma circunstância os concorrentes 
ou seus representantes podem consultar os árbitros ou a Comissão de 
Arbitragem. Os concorrentes ou seus representantes não têm o direito 
de recorrer das decisões, e qualquer tentativa de se aproximar da 
Comissão organizadora ou da Comissão Executiva WJF. Essas atitudes 
podem  resultar em sua suspensão ou exclusão do campeonato. 

 

9 CONTROLE DO DIREITO DE COMPETIR: 

 O controle (com base nas Regras de Esporte e Organização do WJF) 
incluirão: 

 NACIONALIDADE DE CONCORRENTES 

 Prova de identidade, será feita por meio de um passaporte ou um 
documento oficial ou sua cópia do país para o qual o concorrente tenha 
sido introduzido, e o cartão de controle será emitido para cada 
concorrente. Se um concorrente tiver mais de uma nacionalidade, 
concorrente, tal só pode representar um país. 

 

 

11 - DURAÇÃO DOS COMBATES: 

 A duração de cada combate será de 5 (cinco) minutos (tempo real) para 
as categorias Senior e 3 minutos para as Categorias Master (tempo real) 

 14 - SISTEMA DE COMPETIÇÃO: 

 O sistema de competição será o sistema de eliminação com repescagem 
dupla, isto é, para todas as categorias os competidores ser divididos em 
duas tabelas por meio de um "sorteio", e um sistema de eliminação será 
usado para produzir dois finalistas. Todos os concorrentes derrotados 
pelos vencedores chave de A1, A2, B1 e B2 irão participar da 
repescagem de seus respectivos grupos de acordo com o sistema de 
eliminação. O combate final será contra o perdedor da final de cada 
tabela respectiva outro. Os vencedores (2) desses concursos são 
classificados como  "terceiros"; os perdedores (2) são classificados 
como "quintos". Os concorrentes, que perderam a sua última competição 
durante a repescagem contra os concorrentes colocados "quintos", 
serão então classificados 'sétimos'. 

 



                                                        
12 - REGRAS ESPECÍFICAS PARA AS MULHERES: 

 As competidoras deverão usar sob o casaco, uma camiseta branca 
simples ou quase branca, com mangas curtas, resistente, 
suficientemente comprida para ser usada por dentro das calças, ou um 
collant branco ou “off-white” com mangas curtas. 

 Todos os outros regulamentos devem ser respeitados. 

 

13-ANTI-DOPING CONTROLE: 

 O controle anti-doping fica sobre ato discricionario da organização do 
evento e poderá ser feito mediante sorteio ou suspeita de doping em 
qualquer atleta de qualquer categoria que a organização julgue 
necessario. O atleta durante o processo será acompanhado por pessoas 
da organização a partir do momento que receber o seu aviso até chegar 
à estação de controle. Uma pessoa da sua escolha (médico da equipe, 
treinador, chefe da delegação) pode acompanhar o concorrente. A coleta 
será feita durante a competição antes do início do bloco final. 

 

14 - PRÊMIOS: 

  O organizador deve prever a apresentação: 

 Medalhas e diploma: Primeiro lugar: medalha simbolizando ouro; 
Segundo lugar: Medalha simbolizando prata; dois terceiros lugares: 
medalhas simbolizando bronze. 

 Um certificado de participação para cada participante. 

  Os certificados serão entregues no dia 11 de Novembro (2ª feira) após a 
consolidação dos resultados aos chefes de delegação. Não havendo 
representantes os mesmos serão encaminhados até 15 de Novembro 
para eas respectivas sedes das delegações. 

 
 

15. SEGURO: 

  Cada Organização Nacional é responsável por seus concorrentes (o 
controle da gravidez não é colocado sob a responsabilidade das 
organizações nacionais, bem como o controle de gênero) e deve 
assumir toda a responsabilidade por acidentes e seguro de saúde, bem 
como a responsabilidade civil de seus concorrentes e funcionários, 
durante o campeonato. 

  O organizador do Mundial não será responsável por qualquer seguro 
relacionado com as questões acima mencionadas. No entanto, a 
Organização Nacional de Judo encenando o I Campeonato Mundial 
tomará todas as medidas necessárias para fornecer auxilio médico 
emergencial aos participantes sob pena de responsabilidade civil 
durante todo o Campeonato Mundial. A WJF e a LNJ- Brasil  não tem 
nenhuma responsabilidade por quaisquer reivindicações de ferimento, 
doença ou morte. 



                                                        
 

16. ALOJAMENTO e ALIMENTACÃO:  

 

 Haverá alojamento gratuito para os Atletas, Técnicos e Árbitros 
excedentes das Ligas que obedecerem os prazos, devendo os mesmos 
trazerem colchonete, roupas de cama e banho. Local dos Alojamentos: 
Escolas Públicas, e alojamentos militares - alojamentos simples. 

 Alimentação: Existem varios restaurantes nas redondezas da área de 
competição, tanto “a la carte” (custo aproximado de R$ 30,00 por pessoa 
– prato principal + uma bebida não alcolica) e varios restaurantes “self-
services” ou “por quilo” ao custo aproximado de R$ 25,00/Kg 

 

OBSERVAÇÃO: A SULICEJU se responsabilizará pelo 
alojamento, alimentação e transporte de 1 (Hum)  

árbitro e do Presidente da Liga Nacional ou Estadual, 
do dia 09 de novembro (sábado), começando pelo 
jantar, encerrando pelo café da manhã do dia 11 de 
Novembro (2ª Feira). 

 

17. TRANSPORTE:  

 

 O transporte dos locais de alojamento para o local da competição, bem 
como os demais trajetos, ocorrerá por conta de cada delegação. A liga 
Nacional de judô disponibilizará um ônibus para o transporte, devendo 
os atletas se aterem a seu horario e cronograma 

 
18. CRONOGRAMA DAS COMPETIÇÕES:  

 

 Sexta-feira – 08 de Novembro de 2013 

Congresso Tecnico - Às 20h no local da competição 

Clinica de Arbitragem - Às 21h no local da competição 

 

 Sábado — 09 de Novembro de 2013:  

Pesagem livre - das 14h às 18h h no local da competição.  

Pesagem oficial - das 18h às 20 h no local da competição 

 

 Domingo  - 10 de Novembro de 2013 

 

9:00h – Cerimonia de Abertura 

9:30h –ininicio das competições 

        Ordem das categorias a critério da organização. 

17:00 – Competição de Kata 

         



                                                        
 

 
19- RETORNO DAS DELEGACÕES (10 de novembro de 2013):  

 

 As delegações estarão liberadas para o retomo, no dia 10 de Novembro 
após as premiações 

 
20-  REGULAMENTO:  

 

 O regulamento a ser utilizado nestes eventos será o Regulamento Geral 
para os Eventos da WJF – Word Judô Federation e da UPJ – União 
panamericana de judô, ficando os casos omisos  a cargo da comissão 
tecnica e comissão de arbitragem da competição 

 

 

21 INDICAÇÕES DE HOTÉIS:  

 

Barrudada Palace Hotel 

Av. Dioguinho, nº 3100 - Praia do Futuro – 
Fortaleza –Ce 

(85) 3133-0400 

www.barrudadapalacehotel.com.br 

Distancia ginásio: 2 km 

  estrelas  

Golden Beach Hotel - Praia Do Futuro 

Avenida Dioguinho, 4455- Praia do Futuro – 

Fortaleza – CE 

(85) 2766-1616 

Distancia ginásio: 3 km 

 

 

Observações: 

 As distancias dos Hóteis são aproximadas. Ambos os hoteis se 
encontram a menos de 200m da praia 

 Os valores das diárias ficam entre R$ 150,00 a R$ 250,00 a diária em 
apartamento duplo simples com banheiro interno 

 As reservas devem ser feitas com antecedencia de 30 a 45 dias para 
certeza de encontrar vagas e tarifas melhores 

 

22 TABELA DE PESOS E IDADES:  

Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÊNIOR 

18 anos acima 

1992 E ANTERIOR 

 

MASTER 1 

31 A 35 

ANOS 

 

MASTER 2 

36 A 40 

ANOS 

 

MASTER 3 

41 A 45 

ANOS 

 

MASTER 4 

46 A 50 

ANOS 

 

MASTER 5 

51 ANOS E 

ACIMA 

SUPERLIGEIRO Até 55 kg 

http://www.barrudadapalacehotel.com.br/


                                                        
LIGEIRO +55 a 60 kg 

MEIO LEVE +60 a 66 kg 

LEVE +66 a 73 kg 

MEIO MÉDIO +73 a 81 kg 

MÉDIO +81 a 90 kg 

MEIO PESADO +90 a 100 kg 

PESADO Acima de 100 kg 

 

Feminino 

 
 

SÊNIOR 

18 anos acima 

1992 E ANTERIOR 

 

MASTER 1 

31 A 35 

ANOS 

 

MASTER 2 

36 A 40 

ANOS 

 

MASTER 3 

41 A 45 

ANOS 

 

MASTER 4 

46 A 50 

ANOS 

 

MASTER 5 

51 ANOS E 

ACIMA 

SUPERLIGEIRO Até 44 kg 

LIGEIRO +44 a 48 kg 

MEIO LEVE +48 a 52 kg 

LEVE +52 a 57 kg 

MEIO MÉDIO +57 a 63 kg 

MÉDIO +63 a 70 kg 

MEIO PESADO +70 a 78 kg 

PESADO Acima 78 kg 

 

 

23-  COMPETIÇÃO DENAGUE NO KATA:  

 

 A competição de Nague no Kata se realizará após o encerramento das 
lutas do dia 10 de Novembro 

 Serão realizadas em 2 categorias: Senior (18 a 30 anos) e Master 
(acima de 31 anos). A idade será auferida de acordo com a idade do 
membro mais novo da dupla 

 As duplas poderão ser: Masculinas, Femininas e Mistas ( Masculino e 
feminino). Todos os generos competirão em uma unica Categoria, com 
divisão apenas entre Senior e master 

 Cada um dos participantes da dupla deverá pagar uma inscrição 
individual. Caso o competidor participe também do  Shiai deverá pagar 
uma nova inscrição 

 Só será permitido a inscrição do atleta em uma única dupla 

 

24. COMISSÃO ORGANIZADORA:  

 

1. Prof. Jaime Cassanova  – Presidente WJF e presidente da UPJ 

2. Prof. Alexandre Tozetti – Presidente da LNJ- Brasil 

3. Prof. Eduardo Costa - - Presidente SULICEJU 

 

 



                                                        
25. COMISSÕES DE APOIO:  

 

 Antônio de Pádua – Vice Presidente 

(85) 8855-8500 – Oi  

(85)  9738-3859 - Tim  

 Solange Santos Lima –Diretora Financeira 

(85) 8860-2200 

 

 

26. Endereços para contato: 

 WJF - Federação Mundial de Judô. 

Escritório: Rua Hermanas Mirabal n º 28, Centro Comercial Polvorín, 
Esracion de Combustíveis Petronan, 2do. Piso, Villa Mella, Santo 
Domingo Norte, Republica Dominicana. 

WebSite: www.worldjudofederation.org 

E-mail: information@worldjudofederation.org, 

worldjudofederation@yahoo.com 

 

 LNJ - Liga nacional de Judo – Brasil 

Presidente: Alexandre Tozetti Gomes 

Escritorio: SCLN 312 BL. A loja 38 

Site:  www.lnj.com.br 

e-mail: liganacionaldejudo@gmail.com 

Secretária d Liga nacional deJudô (virtual) 

e-mail: secretaria@lnj.com.br  

Contato: Cândido 

e-mail: alexandretozetti@etitecetiquetas.com.br 

Fone: +55 61 33557400  /   +55 61 85050135 

 

 SULICEJU – Superliga Cearense de Judô 

Presidente: Eduardo Costa  

suliceju@bol.com.br 

(85) 8877-3767 – Oi 

(85) 9116-3767 – Claro 

(85) 9699-7200 – Tim 

(85) 8182-7538 - Vivo 

 

 

 

mailto:worldjudofederation@yahoo.com
http://www.lnj.com.br/
mailto:secretaria@lnj.com.br
mailto:alexandretozetti@etitecetiquetas.com.br


                                                        
"A essência do Judô não está na vitória nem na 

revelação do talento, mas sim no esforço e na habilidade 

desprendidas para consegui-las”. 

                                                                                                      (Jigoro Kano) 

 

Fortaleza, 15 de maio de 2013 

 

 

_____________________________ 

JAIME CASSANOVA 

Presidente 

WJF 

 

_____________________ 

ALEXANDRE TOZETTI 

Presidente 

LNJ-Brasil

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

ATESTADO MÉDICO 

 
 

 

ATLETA(S):______________________________________________________________________ 

Atesto que o(s) Atleta(s) acima qualificado(s) foi(ram) por mim 

examinado(s), estando em perfeitas condições físicas e mentais para 

disputar o  X CAMPEONATO BRASILEIRO DAS LIGAS DE JUDÔ, 

que será realizado no Distrito Federal, no período de 12 a 14 de 

novembro de 2010. 

 

 

 

 

____________________,_____de _________________de 20____. 

 

 

 

 
 

_______________________________________ 

                Assinatura e carimbo do médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        
(Papel timbrado da liga estadual) 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

EVENTO________________________________________________________  

REGIÃO ____________________________________DATA:____/___/______ 

CLASSE_____________________________________SEXO______________ 

Nome do atleta e nº  documento de 
identifacação 

Data de 

nascimento 

Classe Peso Categoria Graduação 

1  __/___/___     

2  __/___/___     

3  __/___/___     

4  __/___/___     

5  __/___/___     

6  __/___/___     

7  __/___/___     

8  __/___/___     

9  __/___/___     

10  __/___/___     

11  __/___/___     

12  __/___/___     

13  __/___/___     

14  __/___/___     

15  __/___/___     

16  __/___/___     

17  __/___/___     

18  __/___/___     

19  __/___/___     

20  __/___/___     

Chefe da delegação:_________________________________________ 

Técnicos__________________________________________________ 

Árbitros_________________________________Nível______________ 

            _________________________________Nível______________ 

            Certifico  que   os  Atletas   acima   relacionados   estão   devidamente   
inscritos   nesta  Liga,   e,   adimplentes   nas   suas obrigações estatutárias.   
Local e data _________________________________________ 

                 Nome e assinatura do Presidente da Liga Estadual 


