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INTRODUÇÃO  

   

A Federação de Judô do Amazonas - FEJAMA, responsável 

pelo desenvolvimento da modalidade no estado do Amazonas, 

tem como missão representar e fomentar o Judô amazonense 

com excelência, através de ações estratégicas inovadoras e 

socialmente responsáveis.   

 Buscar constantemente a inovação no gerenciamento e 

desenvolvimento do Judô estadual, com a capacitação 

profissional e a preparação das equipes para o alto rendimento.   

 Deste modo, a Federação de Judô do Amazonas – FEJAMA com 

o intuito de proporcionar uma maior competitividade e auxiliar na 

preparação dos atletas que participam do circuito estadual e 

circuito nacional, vem através deste documento implantar o 

REGULAMENTO TÉCNICO DE TREINAMENTOS, E VIAGENS 

DAS EQUIPES ano de 2022.  

  

Através deste documento poderão ser observados os detalhes 

e informações específicas acerca do REGULAMENTO 

TÉCNICO DE TREINAMENTOS E VIAGENS DAS EQUIPES 

de 2022.  

  

   

OBJETIVOS  

   

O REGULAMENTO TÉCNICO PARA TREINAMENTOS E 

VIAGENS DAS EQUIPES, tem por objetivo principal fortalecer 

os eventos Nacionais. Além disso:  

• Aumentar a competitividade dos atletas;  

• Preparar os atletas amazonenses para o Campeonatos 

Nacional;  

• Estabelecer critérios de desempate de índice técnico 

entre atletas para a escolha do PAF;  

• Servir como parâmetro para escolha dos melhores do 

ano (Atletas e Clubes/Agremiações);  
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 I - DAS FINALIDADES  

1.1 O presente regulamento tem por finalidade nortear a participação 

dos atletas nas seleções amazonenses, que representaram as 

equipes no campeonato brasileiro regional e brasileiro e finais.  

 1.2 O Departamento Técnico da FEJAMA é dirigido por um 

Coordenador Técnico e um Coordenador das Equipes de Base, sub-

13, sub-15, sub18, sub-21, que exercerão o comando técnico das 

equipes.  

 1.3 - São responsabilidades das filiadas:    

a) fazer com que seus atletas se mantenham em constante 

treinamento, quando fizer parte do treinamento;   

b) taxas;  

c) documentações para atletas menores de 18 anos:  atestado 

médico, termo de responsabilidade dos pais, autorização para 

hospedagem;  

d) documentações para atletas acima de 18 anos:  atestado médico 

e termo de responsabilidade.  

  

    

II – DOS ATLETAS  

2.1 - Para que os atletas possam participa dos eventos oficiais da CBJ, 

é necessário o cumprimento das incumbências abaixo:   

  

a) participação de 75% nos eventos do calendário oficial da 

FEJAMA, para todas as classes, até a data de seu evento nacional.   

b) participação de 75% dos treinamentos oficiais da FEJAMA, até a 

data de realização do evento pretendido.  

  

2.2 - Os treinamentos serão realizados de forma específica 

para cada uma das competições constantes no calendário oficial 

da CBJ. Os treinamentos oficiais serão realizados por um período 

adequado de preparação, que antecederão à data de realização 

de cada COMPETIÇÃO nas diversas classes.  

   

2.3 - Caso um atleta, da classe sub-18 e sub-21, esteja 

fazendo parte de duas equipes, com treinamentos marcados para 
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o mesmo dia, independentemente de horário, uma única 

presença ao treinamento será suficiente para que o atleta tenha 

presença assegurada em todos os treinamentos daquele dia.   

  

2.4 - A comprovação da presença dos atletas será conferida 

através de um diário com nome dos atletas e datado.  Ao final de 

cada treinamento o atleta presente deverá assinar sua presença, 

ao responsável técnico será obrigatória a conferência das 

assinaturas com a presença realizada por chamada oralmente. 

Todo diário será encaminhado a Fejama, para acompanhamento 

do controle da participação dos atletas.  

  

2.5 - Quando o atleta se encontrar de atestado médico 

(ausente do treinamento ou da competição do judô) deverá 

apresentar a FEJAMA anexando o atestado, para justificativa de 

sua ausência. Caso não tenha atestado médico, apresentar uma 

justificativa por escrito, que será analisado pelos responsáveis da 

comissão técnica.  

2.6 - Serão convocados os classificados da seletiva para o 

treinamento do CAMPEONATO BRASILEIRO REGIONAL I:  

I Sub-13 e Sub-15  

a) campeão;  

b) vice-campeão.  

  

II Sub-18, Sub-21 e 

Sênior a) campeão;  

c) vice-campeão;  

d)       e o 30 colocado.  

  

2.7 - Durante os treinamentos cabem aos técnicos responsáveis a 

premissa de instruir os atletas quanto às responsabilidades 

assumidas por estes (quando maior de 18 anos) e/ou seus 

responsáveis legais (quando menor de 18 anos) referente à:  
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a) frequência;  

b) cumprimento dos horários – havendo uma tolerância de 15min; c) 

conduta ética diante de seus pares; 

 d) respeito às hierarquias;  

e) deverão apresentar-se devidamente uniformizados (judogui 

branco ou azul).  

OBSERVAÇÃO: O campeão da seletiva não terá sua vaga 

automaticamente, pois o mesmo precisa cumprir com as incumbências 

supracitadas neste regulamento.   

  

2.8 - Durante o Campeonato Brasileiro, todos os Atletas deverão ficar 

atentos quanto aos horários determinados pela Comissão técnica, 

sejam para pesagem, refeições, descanso ou para quaisquer outras 

determinações.   

  

2.9 - O custo com a alimentação e despesas extras são 

responsabilidade do atleta, sua agremiação ou do seu responsável 

legal.  

  

 

  

III - CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO PAF / SEMJEL / SEJEL  

  

3.1 - O atleta para concorrer ao PAF, será levado em consideração o(s) 

titulo(s) obtido(s). Nas classes Sub-13 e Sub-15, o critério utilizado para 

escolha será por destaque em nível Internacional, Nacional, Regional 

ou Estadual.  Nas classes Sub-18, Sub-21 e Sênior, será utilizado o 

Ranking nacional do ano vigente.   

  

a) participação de 75% nos eventos do calendário oficial da 

FEJAMA, para todas as classes;  

  

3.2 –  a) classificação de combate no evento;  

b) números de combates;  

c) nos eventos estaduais, regionais e nacionais.  

  

3.3 - O atleta que receber a passagem aérea pelo PAF, SEJEL e\ou 

SEMJEL, que não cumprir com as disposições do item II e IV deste 

regulamento, terá que cumprir 01 (um) ano de suspensão, impedidos de 

participar de seletivas e competições Nacionais.  
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IV - DA PESAGEM  

  

4.1 A pesagem dos atletas será efetuada em local e horário 

determinado pelo cronograma da coordenação (seguindo a tabela 

oficial da FEJAMA). Realizada por uma comissão de pesagem 

formada por três membros nomeados, sendo:   

  

a) coordenador técnico;   

  

b) coordenador das equipes;   

  

c) professor responsável pelo treinamento.  

  

4.2 - O atleta terá que estar entre os 3% do peso limite de sua 

respectiva categoria. Valores estipulados pela coordenação 

Técnica, conforme segue no anexo I a Tabela de Peso.  

  

4.3 - A aferição do peso corporal será rígida e passível de corte caso 

não esteja no padrão exigido pela comissão técnica.   

  

4.4 - Para melhor acompanhamento dos atletas, quanto ao peso, 

será realizada três pesagens, para conferência do peso de 

cada atleta participante dos treinamentos. As datas não serão 

informadas com antecedência. Cabendo ao atleta e/ou 

responsáveis o acompanhamento e comprometimento em 

estar dentro do peso de sua categoria. Caso o atleta esteja 

acima dos 3%, em pelo menos duas pesagens, ele será 

automaticamente eliminado da equipe.  

  

4.5 -  O atleta que embarcar para a competição, que na pesagem oficial 

do evento referido, não estiver dentro do peso de sua categoria, 

deverá ressarcir todas as despesas custeadas pela CBJ, Secretaria 

Estadual ou Municipal de Esportes, sendo passível de sanção 

administrativa pela FEJAMA.  
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V – CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE TÉCNICOS DE EQUIPES  

    

5.1 – Possuir CREF.  

  

5.2 - Atuante e credenciado na FEJAMA E CBJ.  

  

5.3 - Atuar pelo menos 75% dos treinamentos.  

  

5.4 - Planejar os treinamentos e aplicar juntamente sob a coordenação 

do COORDENADOR das EQUIPES.  

  

5.5 - A escolha será pelo coordenador de equipe conforme o perfil de 

cada professor de cada equipe conforme a escolha do PAF, com a 

concordância do Presidente da Federação, pois é uma de suas 

funções estatutárias.  

  

5.6 - Os técnicos convocados, e considerados interinamente 

PROFESSORES da FEJAMA, juntamente com o Coordenador 

Técnico da FEJAMA, terá responsabilidade de informar certos 

apontamentos abaixo aos seus atletas:  

  

a) Data, local e horário de treinos de CADA CLASSE ESPECÍFICA;  

  

b) Pela inscrição perante a Confederação Brasileira de Judô, 

enviando para a secretaria da FEJAMA, com cópia para o 

Presidente da FEJAMA, bem como para a Federação 

organizadora do evento, nos termos do Regulamento Técnico 

Nacional vigente;  

  

c) Por informar quanto ao comportamento ético, cumprindo as 

normas de boa convivência e respeito antes, durante e depois 

das competições;  

  

d) Organizar treinamento específico das classes em questão, 

definindo data, local, horário, e informar a todos os participantes, 

para o bem do Judô e dos atletas;  

  

e) Pela manutenção da ordem e da disciplina dos atletas, evitando 

e proibindo quaisquer atos que atentem contra as normas do 

Judô e da FEJAMA, tanto nos treinamentos, quanto nos 

preparativos que antecedem a viagem, e principalmente durante 

a viagem;  
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f) São de responsabilidade intransferível do técnico de cada 

delegação o acompanhamento das equipes, desde da saída do 

aeroporto de seu estado, em hospedá-los, durante a 

competição, e no retorno até o estado de origem.  

  

  

OBSERVAÇÕES GERAIS  

  

As classes que participarão do REGULAMENTO TÉCNICO DE 

TREINAMENTOS E VIAGENS DAS EQUIPES– 2022 são: 

 sub13, sub15, sub18, sub21 e sênior.   

  

1. Estão aptos a participar das etapas do calendário  

NACIONAL, atletas que estiverem inscritos e em situação 

REGULAR NA PLATAFORMA ZEMPO e estar em SITUAÇÃO  

REGULAR junto a FEJAMA;  

  

2. Participarão do treinamento das equipes:  

  

Atletas que estejam participando dos eventos promovidos 

pela FEJAMA, em uma mesma classe ou categoria de peso, 

que obtiverem a classificação conforme o regulamento de 

treinamentos.  

  

a) Atletas  

 Melhor resultado em eventos oficiais da FEJAMA;   

1. Melhor resultado no Campeonato Brasileiro –  

Regional;   

2. Melhor Resultado na seletiva final nas classes sub-13 e 

sub-15.  

3. Nas categorias sub-18, sub-21 e sênior, melhor 
classificação no Ranking Nacional.  

 

 

 

Carlos André de Almeida 

Coordenador Técnico 

 

David Souza de Azevedo 

Presidente. 


