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Regulamento Geral 
IV Festival e I Campeonato Pentágono de Judô 

 
 
Artigo 1º - OBJETIVOS  
 
Parágrafo 1º - O IV Festival e I Campeonato Pentágono de Judô serão regidos pelo presente 
REGULAMENTO e têm como finalidades principais: 
 

a) Despertar e estimular o gosto pela prática desportiva através da competição sadia e educativa; 
b) Incentivar o respeito às regras, aos árbitros e aos adversários; 
c) Promover a integração entre os alunos das instituições, incentivando o intercâmbio social e 

desportivo. 
 
Parágrafo 2º - O IV Festival e I Campeonato Pentágono de Judô são eventos organizados pelo Colégio 
Pentágono Alphaville para alunos que não sejam federados, com participação aberta para os demais 
colégios convidados. Todos os participantes devem estar matriculados, obrigatoriamente, e cursando as 
aulas de Judô dos referidos colégios convidados. Não será permitida a participação de judocas federados 
ou ranqueados na F.P.J. em 2013, 2014 e 2015. 
 
Todos os alunos deverão estar munidos de RG ou Certidão de Nascimento e/ou algum documento que 
comprove a sua idade. 
 
Artigo 2º - PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
 
Parágrafo 1º - A representação das instituições será através de participantes do sexo masculino e/ou 
feminino, pertencentes às faixas etárias classificadas abaixo, tendo o limite de 06 alunos por categoria por 
colégio. 
 
Parágrafo 2º - Ao preencher a ficha de inscrição, informar a idade e o peso do aluno/atleta. Haverá 
confirmação do peso e da idade dos alunos antes do início das lutas e, o aluno que não corresponder ao 
grupo em que foi inscrito, será remanejado. 
 
 
PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES: DIA 20 DE SETEMBRO, IMPRETERIVELMENTE. 
 
CONFIRMAR A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AO RECEBER O CONVITE. 
 
NÃO ACEITAREMOS INSCRIÇÕES APÓS A DATA. 
 
Parágrafo único - As inscrições deverão ser feitas através do arquivo “FICHA DE INSCRIÇÃO”, no formato 
Excel, que será enviado por e-mail juntamente com este regulamento. Não aceitaremos inscrições 
preenchidas à mão, em formulários em Word ou no corpo de e-mails. 
 
Artigo 3º - Na inscrição deverá constar um professor responsável pelos participantes e a autorização dos 
responsáveis para a participação no Torneio e no Festival. 
 
Artigo 4º - Os participantes deverão comparecer de quimono branco ou azul e chinelos. 
 
 
Artigo 3º - DAS CLASSES DE CATEGORIAS 
 
PRÉ-MIRIM e MIRIM 
 
- As classes Pré-Mirim e Mirim serão realizadas na forma de FESTIVAL. 
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Parágrafo 1º - Fica proibida qualquer instrução ao participante (aluno) pelos professores e/ou técnicos ao 
lado do tatame, com exceção às categorias do Festival (Pré-mirim e Mirim). 
 
Parágrafo 2º - As unidades participantes devem orientar os pais e seus convidados sobre as formas de 
manifestação, a fim de evitar constrangimento aos atletas, árbitros, mesários e professores. 
  
Parágrafo 3º - A premiação será conferida a todos os alunos inscritos que participarem do IV Festival 
Pentágono de Judô, sendo que as medalhas serão rigorosamente iguais para as classes Pré-Mirim e Mirim. 
 
SUB 11, SUB 13 e SUB 15 
 
Artigo 4º - As classes Sub 11, Sub 13 e Sub 15 serão realizadas na forma de COMPETIÇÃO, classificando 
e conferindo medalhas para o primeiro, segundo e terceiro colocados. 
 
Parágrafo 1º - A participação no I Campeonato Pentágono de Judô segue os padrões de subdivisões das 
categorias por idade, sexo e peso, conforme o envio prévio das inscrições dos atletas. Caso necessário, a 
organização do evento poderá fazer trocas ou inclusões de atletas, visando o bom andamento do torneio. 
 
Parágrafo 2º - Os participantes poderão usar o quimono branco ou azul. Não serão permitidos quimonos de 
outras cores. 
 

Categoria Ano 

Pré-Mirim 2010 e 2011 

Mirim 2008 e 2009 

Sub 11 2006 e 2007 

Sub 13 2004 e 2005 

Sub 15 2002 e 2003                                                                       

                

 
Artigo 4° - DO SISTEMA DE DISPUTA E PREMIAÇÃO 
 
Parágrafo 1º - Os atletas serão divididos em grupos de quatro, de acordo com a idade e o peso, e cada um 
fará no mínimo duas lutas. Os vencedores disputarão a medalha de ouro e os perdedores disputarão a 
medalha de bronze - com exceção das categorias Pré-mirim e Mirim, em que todos os atletas receberão 
medalhas de ouro (Festival); 

TABELA DE HORÁRIOS 

CATEGORIA NASC. HORÁRIO 

PRÉ - MIRIM I (Festival) 2010 e 2011 09h00 

   

MIRIM I (Festival) 2008 e 2009 10h00 

   

SUB 11 2006 e 2007 11h30 

   

SUB 13 2004 e 2005 12h30 

   

SUB 15 2002 e 2003 14h00 



 
 

 
 
 
 

 

www.colegiopentagono.com 

 
Parágrafo 2º - Os tempos de combate serão distintos para cada classe. O tempo deverá ser com o 
cronômetro parando no MATE, a saber: 
 

a) SUB 11 - 2´(dois minutos) 
b) SUB 13 - 2´30´´ (dois minutos e trinta segundos) 
c) SUB 15 - 3´ (três minutos) 

 
Parágrafo 3º - A entrega da premiação será em um local específico COM PÓDIO, onde todos os 
participantes da categoria receberão medalhas de 1º, 2º e 3º colocados.  
 
Parágrafo 4º - Haverá a participação, em cada área de luta, de somente um (01) árbitro, com o uniforme do 
evento. As regras serão as da F.P.J. (Federação Paulista de Judô), com a utilização de placares oficiais. 
 
Parágrafo 5º - Fica proibida qualquer instrução ao atleta dentro da área de luta e não poderá haver 
acompanhamento do técnico ou professor na área de luta.  
 
Parágrafo 6º -  Caso haja empate ao término do tempo regulamentar de luta, deverá ser decidido por 
HANTEI. Portanto, não haverá o Golden Score.  
 
Parágrafo 7º - Caso um atleta não compareça para o combate ao ser chamado, o árbitro deverá dar a 
vitória ao atleta que comparecer ao combate. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Artigo 1º - A pesagem dos atletas será realizada pelos professores responsáveis em seus locais de aulas. 
Caso seja necessário, a organização do evento poderá conferir o peso corporal do atleta e remanejá-lo de 
categoria. 
 
Artigo 2º - Área de Competição 
Os judocas somente poderão adentrar a Área de Competição quando chamados para realizar a pesagem e 
a luta. 
 
Somente pessoas devidamente credenciadas pela Escola de Esportes e Cultura do Colégio Pentágono 
terão acesso à Área de Competição. 
 
Artigo 3º - O Colégio Pentágono, na condição de anfitrião do evento, reserva-se o direito de inscrever 
número indeterminado de alunos. 
 
Artigo 4º - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora. 
 
Artigo 5º - A unidade Alphaville do Colégio Pentágono será responsável pelo pronto atendimento (primeiros 
socorros) no local do evento (área limitada do tatame e das atividades das lutas); o encaminhamento das 
vítimas para hospitais particulares fica a cargo dos responsáveis pelo aluno ou da instituição que o mesmo 
representa. unidade Alphaville do Colégio Pentágono não se responsabilizará por eventuais acidentes no 
evento, prestando somente os primeiros socorros.  
 
Parágrafo único - Atletas do sexo feminino deverão vestir collant ou camiseta inteiramente branca por 
baixo do judogui. 


