5º FESTIVAL DE JUDÔ – AMAVI

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

5º Festival de judô da AMAVI
Dia: 28 de Junho de 2014.
Local: Ginásio de Esportes do colégio Sinodal Ruy Barbosa (Rio do Sul)
Rua: Rui Barbosa n° 295 Bairro Sumaré.
Horário: 08h30min.
Normas Regulamentares


Poderão participar cidades do Alto Vale com suas prefeituras filiadas
Amavi (Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí), devidamente
regularizados em dia com suas obrigações junto a Associação.



Onde cada professor deverá mandar o nome, nº identidade e peso de
seu atleta para fazer a chave de lutas no prazo de cinco dias de
antecedência.



Os atletas da classe de idades 5/ 6 – 7/ 8 – 9 /10 – 11/12 – 13/14 anos.



Todas as inscrições deverão ser encaminhadas através de e-mail
(alexandreecarol@yahoo.com.br) responsável técnico do IV Festival de
judô – Amavi até às 16h30min horas do dia 24 / 06 / 2014, com todos os
dados preenchidos corretamente em formulário próprio do evento.
(Ficha em anexo)
Atenção



Para participar deste evento o atleta, deverá trazer um agasalho em
boas condições de uso para doação na campanha do Agasalho.



Inscrição apresentada fora do prazo (data e horário) acima estipulado,
não tendo nome do atleta, naipe e peso – poderá será desconsiderada.



Todos os atletas participantes deveram ter documentos de identificação,
identidade ou xérox da certidão de nascimento, caso seja necessário.



Não haverá taxa de competição.



Caso haja duvida será pesado o atleta no momento da competição.



Será utilizado somente o Kimono branco.



Todos os atletas deverão estar matriculados na rede de municipal,
estadual ou particular de ensino do seu município no qual esta escrita
para o festival, neste no caso são atletas de menores de idade,
Autorização dos Pais. (Ficha em anexo).
Classe

Idade

Peso

Tempo

Pré-Mirim

05 -06 anos

Oficial

1 minuto

Mirim

07 -08 anos

Oficial

1 minuto

Masc

Infantil

09 -10 anos

- 33 - 38 - 42 - 47- 52 + 52

2 minutos

Fem

Infanto-Juvenil

11 - 12 anos

- 40 - 44 - 48 - 53 - 57 +57

2 minutos

Pré – Juvenil

13 - 14 anos

- 44 – 48 – 53 – 57 – 63 + 63

2 minutos

Naipe

Programação Esportiva
Lutas da classe 05 e 06 / 07 e 08 anos
Dia 28 / 06

08h45min às 10h15min
Área 01
Lutas da classe 09 e 10 anos (Sub – 11)
09h15min às 10h15min
Área 02 / 03
Lutas da classe 11 e 12 anos (Sub – 13)
09h30min às 10h30min
Área 04

(Sábado)

Lutas da classe 13 e14 anos (Sub – 15)
09h30min às 10h30min
Área 04
11h15min às 11h45min

Premiação com sorteio de brindes e Lanches com
refrigerante.

Programação Social

Recepção

08h30min às 11h30min Campanha do Agasalho – Colégio Sinodal Ruy Barbosa.
Palestras com acadêmicos da Unidavi
Curso de Enfermagem

Oficinas

08h45min às 09h45min

Oficinas

09h30min às 10h30min Aferimento da pressão, dicas de saúde.

Informações complementares:
Amavi (Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí).
Contato 047- 3.531.42.00
Técnico da modalidade de judô (Alexandre Duarte).
Contato: 047 - 99.07.33.87.
alexandreecarol@yahoo.com.br

AUTORIZAÇÃO DE MENOR - INDIVIDUAL
AUTORIZO o menor --------------------------------------------------------------a participar
do festival de judô, na qualidade de atleta, declarando ter conhecimento do
regulamento e das regras vigentes, isentando a Amavi (Associação dos
Municípios do Alto vale do Itajaí), o Colégio Sinodal Ruy Barbosa (local do
evento) e também o técnico responsável pelo festival da responsabilidade
sobre qualquer ocorrência de ordem acidental durante o mesmo, dentro ou fora
da competição.
Obs.: Haverá distribuição de lanches e brindes para todos participantes.
______________28 de Junho de 2014.
Assinatura do Responsável

V Festival de judô da AMAVI
Cidade:

Nº.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nome do Atleta

Identidade

Peso

M/F

Categoria

Técnico(s):
Data: ___/___/___.

Responsável pela Inscrição.

