ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ DE PIQUETE – AJP
========== Fundada em 24 de Outubro de 1965 ===========
(Filiada a Federação Paulista de Judô)

CONVITE

1. Data: 02 de Julho de 2017 - Domingo
2. Local: Quadra do Colégio Leonor Guimarães
Praça D Pedro I, 130 - Vila Celeste, Piquete – SP (Entrada da cidade)
3. Horário: Recebimento da taxa de inscrição das 8:30 às 9:30. Inicio da Competição:
09:30hs

4. Categorias: Conforme TABELA de CLASSES e CATEGORIAS de PESOS FPJ 2017.
Todas as oficiais masculinas e femininas e ainda pré-mirim e mirim a título de festival.
A categoria feminina será agrupada em Junior e Sênior para que aconteçam
mais disputas. Haverá somente uma categoria Máster (Masculino), separada em
seus devidos pesos.
Haverá absoluto masculino com premiação em troféu e medalhas.
5. Forma de Disputa: Eliminatória simples com premiação em medalhas do 1º ao 4º
lugar.
6. Taxa de Inscrição: R$ 25,00
7. N° de atletas por agremiações: Livre
8. Inscrições: No formulário em anexo o qual deverá ser enviado por email até o dia 27
de Junho de 2017. Email: judopiquete@yahoo.com.br
Solicitamos o envio da inscrição no formulário anexo por email na data prevista.
9. Premiação das agremiações: Troféu até o 6º lugar
10. Tempo de Luta: Oficial

Telefone para contato: (12) 3156 1675 / 98112 8346 - Prof. João Carlos.
As duvidas não previstas neste regulamento, ocorridas na competição, serão resolvidas
pela comissão organizadora.
OBS: A Arbitragem e os mesários do evento são de responsabilidade das agremiações
participantes as quais deverão manter seus representantes nas respectivas áreas.
- Em caso de acidentes, a responsabilidade será da agremiação do atleta.

- Não será permitido o atleta disputar em duas categorias.
João Carlos G. Arantes - 5º Dan
Professor AJP
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Sr(a).Professor(a)

Para melhor previsão de medalhas, favor relacionar também
os atletas do festival (pré-mirim e mirim) sem necessidade de
peso.

Será importante cada atleta ter seu documento de identidade,
caso necessite verificar a idade.

Solicitamos o envio da inscrição na data prevista (27/Junho).

Os atletas deverão estar cientes de suas categorias e classes,
na qual foram inscritos.

Em caso de dúvidas, os atletas da categoria em questão,
poderão ser submetidos à pesagem.

Importante: Categorias com apenas um atleta, sem disputa,
serão consideradas na somatória de pontos por academia.

Favor confirmar o recebimento de sua inscrição.

Contamos com a sua presença.

