FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
ENTIDADE OFICIAL
FUNDADA EM 17 DE ABRIL DE 1958
DELEGACIA REGIONAL DE JUDÔ DO VALE DO PARÁIBA

NORMAS DEFINIDAS PARA 2012 E LEMBRETES DE PROCEDIMENTOS
1- O atleta campeão regional sênior já estará automaticamente classificado para o Campeonato Paulista.
2- A participação dos atletas na classe sênior nos Campeonatos Estaduais do interior será livre, ou seja,
os atletas poderão participar em todos os Estaduais do Interior até se classificarem para o paulista.
3- Na classe sênior, apenas o Campeão e o Vice Campeão dos Campeonatos Estaduais do Interior se
classificarão automaticamente para o Campeonato Paulista (anteriormente também os dois terceiros
se classificavam para o Camp. Paulista, mas agora mudou porque o campeão regional também se
classifica).Os atletas juvenis e juniores continuam podendo lutar nas classes acima normalmente
como já ocorria ( juvenil no júnior e no sênior e júnior no sênior , nas regras atuais do sênior )
4- A Copa Cidade de São Paulo Sênior será aberta a todos os atletas, classificando o campeão, o vice e
os dois terceiros para o Campeonato Paulista.
5- Não será mais emitido boleto bancário em nome de prefeituras, pois prefeituras não são filiadas na
FPJ. São filiadas Secretarias de Esportes ou Educação, Divisões de Esportes, etc, assim, boletos
bancários somente serão expedidos para estes. Recibos ainda serão emitidos em nome de Prefeituras.
6- A FPJ está mudando as carteiras de atletas para PVC , o que irá agilizar a sua confecção. Os atletas
da divisão especial , já neste ano, terão todos esta nova carteira e para os atletas da divisão de
aspirantes será progressivamente confeccionada e substituída. A FPJ solicita que sejam digitalizadas
(escaneadas) as carteiras dos já filiados que irão renovar a filiação, podendo fixar uma foto atual
sobre a antiga para digitalizar e para os atletas novos , digitalizar somente a foto , identificando-a
com o nome do atleta.Estas digitalizações deverão ser enviadas em um CD junto com a remessa de
carteiras.Lembramos que é necessário o envio das carteiras antigas com fotos atuais grampeadas ou
as fichas de filiação nova com foto também anexada, com nome escrito atrás.
7- O histórico de recolhimento de taxas e remessa de carteiras de atletas deverá ser confeccionado em
três vias( para que uma via seja grampeada ao recibo e entregue ao professor ) , separando em
históricos diferentes os atletas da divisão especial dos aspirantes.
8- As faixas coloridas obedecerão as normas emanadas pela CBJ ( com pontas coloridas ), mas as
carteiras dos atletas serão confeccionadas nas cores inteiras , como já ocorria.
9- Foi criada a 16° Delegacia regional, a da Região de Itararé, subdivisão da região Sudoeste.
10- O exame de Graduação voltará a ser realizado duas vezes ao ano.
11- Todas as entidades federadas tem a sua renovação automática, devendo em caso de interesse em
desfiliar-se , ou em caso de necessidade de ficar temporariamente inativa, fazer ofício á FPJ
formalizando esta situação , pois em caso contrário ficam correndo as anuidades e a entidade torna-se
inadimplente perante a FPJ , devendo recolher anuidades acumuladas no futuro.
12- Qualquer alteração na diretoria da entidade associativa, mudança de responsável nas entidades
vinculadas e mudança de professor responsável, deverá ser comunicada via ofício no máximo em 30
dias, bem como imediatamente enviada a ata de eleição e posse de novas diretorias e também as
nomeações de diretores e secretários de esportes ou educação das prefeituras federadas. Mudanças de
distintivos também tem que ser comunicadas com o envio do mesmo impresso nas cores e dimensões
originais , com descrição detalhada.
13- O campeonato por equipes Inter Delegacias não ocorrerá mais.
14- Todos os documentos e convites serão enviados por e-mail, assim é importante manter atualizado.
15- Os professores devem continuar enviando a ficha de promoção de faixa dos atletas.
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16- Qualquer envio de documentos ou comunicação eletrônica com a FPJ deverá ser feita pelo e-mail
fpj@fpj.com.br ou celso@fpj.com.br
17- Todos os promovidos a faixa marrom ou preta devem enviar a ficha do passaporte, o qual será
entregue apenas no segundo semestre, devido à confecção das carteiras de atletas.
18- Na Copa São Paulo ocorrerá a participação dos masters. O brasileiro de masters ocorrerá no mês de
Junho em Salvador e o Mundial de Masters no final de novembro, também em Salvador.
ALTERAÇÕES E LEMBRETES EM ÂMBITO REGIONAL :
1- O Circuito Kimonos Shihan será composto de Três Etapas realizadas no segundo semestre.O torneio
Jarbas Dias Ferreira será o evento de abertura do calendário regional de competições , onde será
realizada a premiação das entidades e atletas classificados no Circuito Kimonos Shihan de 2011, mas
não será etapa do circuito.
2- As pesagens das etapas do Circuito Kimonos Shihan ocorrerão a partir das 7:00h e as competições
paralelamente ao festival , progressivamente distribuídos nas áreas de competição a medida que
transcorram as pesagens e sejam impressas as chaves .
3- Nos festivais preliminares dos Circuitos Kimonos Shihan não poderão participar atletas federados e
nos eventos oficiais somente poderão participar atletas até faixa amarela ( federados ou não )
4- No Circuito Kimonos Shihan somente participam atletas federados.
5- Teremos três eventos Abertos por Faixas Regionais para atletas masculinos e femininos acima de
Juvenil e Festival para os demais, realizados nas cidades do Litoral Norte (São Sebastião,
Caraguatatuba e Ubatuba), onde será livre a participação para todos os atletas federados e não
federados mediante o recolhimento de taxas diferenciadas.
ESTIMULEM A FILIAÇÃO DOS SEUS ATLETAS E CULTIVEM NELES O ESPÍRITO DE
COLABORAÇÃO DO JUDÔ, PARA QUE ATUEM E PARTICIPEM NOS EVENTOS.
A SUA PARTICIPAÇÃO COMO PROFESSOR NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA FPJ E DA
REGIÃO É FUNDAMENTAL PARA A NOSSA MODALIDADE , AFINAL VOCÊ É O ELO ENTRE OS
ATLETAS , A ENTIDADE FILIADA E A FPJ. O FORTALECIMENTO DO JUDÔ E A MANUTENÇÃO
DO SEU RECONHECIMENTO PÚBLICO COMO MODALIDADE FORMATIVA É DO INTERESSE
DA NOSSA COLETIVIDADE. SOMENTE UNIDOS E COESOS NAS NOSSAS AÇÕES
CONTINUAREMOS CADA VEZ MAIS FORTES . AS CRÍTICAS CONSTRUTIVAS E SUGESTÕES
SÃO SEMPRE BEM VINDAS! ALGUMAS VEZES A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS
PROCEDIMENTOS NÃO PODE SER IMEDIATA, MAS PROGRESSIVAMENTE, NO SEU
MOMENTO, DESDE QUE VIÁVEIS, ELAS OCORREM. DEFENDA A NOSSA ENTIDADE PERANTE
OS PAIS E A COMUNIDADE. LAVE ROUPA SUJA EM CASA! EVITE DENEGRIR OU TECER
CRÍTICAS COM PESSOAS QUE NÃO SEJAM DO NOSSO MEIO OU QUE NÃO TENHAM
POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SUA RESOLUÇÃO, POIS DESTA FORMA APENAS
ESPOMOS NOSSOS PROBLEMAS E REBAIXAMOS NOSSO ESPORTE. ORIENTEM OS PAIS DOS
ATLETAS PARA QUE TAMBÉM SEJAM COLABORADORES E OS ENSINEM COMO SE PROCEDE
NO JUDÔ QUANTO A DISCIPLINA E ÉTICA. JUNTOS, SOMOS CADA VEZ MAIS FORTES!!!
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