
 

I COPA SHIHAN ANTONIO VIEIRA 

SELETIVA PARA O BRASILEIRO REGIONAL 

PRIMEIRA ETAPA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 2022 

 

 

Conforme o calendário da Federação de Judô Social do Estado do Rio de Janeiro – FJSERJ, 

convidamos o senhor professor e sua conceituada agremiação para participar da I Copa Shihan 

Antonio Vieira, uma homenagem que muito nos honra. 

O evento será na Vila Olímpica de Duque de Caxias, Rua Garibaldi S/Nº - Jardim Vinte e 

Cinco de Agosto – RJ.  

As inscrições serão feitas VIA FORMULÁRIO disponível no site www.judosocialrio.com.br. 

O 1º LOTE até o dia 05 de maio (quinta-feira) e o 2º LOTE até o dia 09 de maio (segunda-

feira).  

O Judô Social Rio promoverá o Judô Para Todos em todas as suas etapas, onde os atletas 

especiais farão lutas casadas. Os mesmos também podem se inscrever no regular 

(convencional). 

A I COPA SHIHAN ANTONIO VIEIRA – SELETIVA PARA O BRASILEIRO REGIONAL está 

programada para o dia 15 de maio de 2022.  Os atletas medalhistas (até os dois 3º colocados) 

de cada categoria estarão classificados para o Campeonato Brasileiro Regional de Judô que será 

realizado no mês de junho no Rio de Janeiro.  

Contamos com a sua presença e confirmação dentro dos prazos acima para juntos 

promovermos o judô no estado de forma igualitária. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Sensei Eduardo Duarte 

Presidente da FJSERJ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.judosocialrio.com.br/


 

 

 

I COPA SHIHAN ANTONIO VIEIRA – SELETIVA BRASILEIRO REGIONAL 

 

 LOCAL: Ginásio da Vila Olímpica de Duque de Caxias, Rua Garibaldi S/Nº - Jardim 

Vinte e Cinco de Agosto – Duque de Caxias – RJ. 

 

 DATA: 15 de Maio de 2022 

 

 PROGRAMAÇÃO: 

Cerimônia de abertura – 8:45h 

Chupeta – 8:30h Concentração  /  9h15 Início 

Sub 9 – 9h Pesagem  /  10h Início 

Sub 11 – 10h Pesagem  /  11h Início 

Sub 13 & Judô Para Todos – Pesagem & Concentração 11h  /  12h Início 

Sub 18 – 12h Pesagem  /  13h Início  

Sub 15 – 13:30h Pesagem  /  14:30h Início 

Veterano e Sub 21 – 14:30h Pesagem  /  15:30h Início 

Sênior – 15h Pesagem  /  16:30h Início 

A pesagem terá 30m de duração. O atleta que chegar após o fim da pesagem, estará 

automaticamente desclassificado. 

 

 INSCRIÇÕES:  

As inscrições serão aceitas até o dia 5 de maio (quinta-feira) para o primeiro lote, e até o dia 

9 de maio (segunda-feira) para o segundo lote. As inscrições deverão ser feitas VIA 

FORMULÁRIO. Toda e qualquer alteração somente poderá ser feita até o prazo do segundo lote.  

Os comprovantes de pagamentos de inscrições deverão enviados até o prazo de cada lote 

para o e-mail secretario@judosocialrio.com.br. Na falta do envio e da confirmação do pagamento 

das inscrições as mesmas serão bloqueadas, não tendo acesso ao evento. 

Dados para o pagamento: 

Federação de Judô Social do Estado do Rio de Janeiro 

Agencia: 0001  

C/C: 2213188-3 

Banco Cora 

mailto:secretario@judosocialrio.com.br


PIX: 45.717.224/0001-57 

 

 VALOR DA INSCRIÇÃO: 

Verificar a Tabela Financeira conforme a categoria que a equipe (agremiação) está filiada, assim 

como para os não filiados (convidados). 

ATENÇÃO ao realizar a inscrição, ao final das datas finais de cada lote, as alterações não 

poderão ser realizadas, pois o sistema fecha o programa automaticamente. 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS O PRAZO FINAL DO 2º LOTE. 

 

 DAS ALTERAÇÕES NO SYSMACH: 

As alterações de peso, idade, sexo e graduação (esta quando implicar em outra classificação 

de faixas) dos atletas no cadastro realizado pelos responsáveis técnicos após o prazo final de 

cada lote, será de R$ 50,00 (cinquenta reais). A solicitação deverá ser feita até 48h do prazo final 

do 2º lote.  

É imprescindível reiterar que no “terceiro lote” não trata de substituições ou novos cadastros 

de atleta, somente alteração de cadastros já incluídos no sistema. O valor está exposto na tabela 

como Alteração de Categoria (Dia do Evento).  

 

 REGULAMENTO TÉCNICO:  

O mesmo está exposto no site do Judô Social Rio. O sorteio das chaves será através do 

sistema Sysmach. 

 

 PESAGEM:  

Favor ler com atenção o Regulamento Técnico. 

 

 IDENTIFICAÇÃO:  

Todos os atletas filiados e não filiados à FJSERJ deverão estar de posse da carteirinha do 

Judô Social Rio ou documento de identidade ou certidão de nascimento juntamente com 

documento com foto para a pesagem e no momento da competição para uma possível 

averiguação das informações.  

 

 ATENDIMENTO MÉDICO:  

Favor ler com atenção o Regulamento Técnico. 

  

Sensei Caiafa 

Coordenador Técnico do Judô Social Rio 



 


