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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Caros Presidentes e judocas,
 

Acho que não conseguirei escolher, neste momento, quais palavras podem 
melhor definir o misto de sentimentos que passam pela minha cabeça. Mas, 

certamente, algumas eu não posso deixar de mencionar: gratidão, 
reconhecimento e responsabilidade. 

 
O fato é que todas elas estão intimamente interligadas e traduzem fielmente a 

emoção de estar aqui me dirigindo a vocês como o representante maior desta 
grande instituição que é a Confederação Brasileira de Judô.
 
A palavra gratidão, certamente, tem um peso maior, porque é a que melhor define o reconhecimento por 
termos recebido alguma coisa, generosamente. Eu recebi confiança e vou ser eternamente grato ao Prof. 
Paulo Wanderley Teixeira, além de todos os presidentes das nossas Federações filiadas.
 
Para ser merecedor dessa confiança e no intuito de manter o judô nacional no mais alto patamar do 
esporte olímpico brasileiro, elegeremos a palavra responsabilidade como norteadora de todas as ações que 
pretendemos realizar nos próximos quatro anos. Serão anos de muitos desafios, mas também de muito 
trabalho, que deverão ser uma sequência da competente gestão à qual estamos sucedendo.
 
Posso garantir que a relação amistosa e profissional entre CBJ, Federações e Clubes será mantida e 
fortalecida. Além disso, o investimento no aprimoramento dos atletas, técnicos e árbitros estará sempre 
entre os nossos principais objetivos. Por fim, como já vem acontecendo nos últimos anos, procuraremos 
meios para proporcionar uma gestão mais integrada e coesa com todas as nossas Federações filiadas.
 
Conto com o apoio de todos e desejo muito sucesso nesta nossa caminhada que se inicia agora.
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Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017.

RANKING NACIONAL DAS EQUIPES DE BASE 2018.

O presente documento visa estabelecer as normas que serão utilizadas pela 
gestão das Equipes de base da Confederação Brasileira de Judô para 

regulamentar o Ranking Nacional das categorias de base em 2018.

EVENTO
CBI: Seletiva Nacional Sub21 02 e 03 de dezembro 2017 Curitiba/PR

CBI: Meeting Nacional Sub21 03 e 04 de fevereiro 2018 São Paulo

*Estágio Internacional 19 a 28 de março 2018 GER

Campeonato Brasileiro Regional 
CBJ Sub21

Abril 2018 Regiões

Campeonatos Estaduais ATÉ NO MÁXIMO 09 DE 
MAIO DE 2018 Estados

CBI: Taça Brasil Sub21 05 e 06 de maio 2018 Belo Horizonte/MG

Campeonato Brasileiro Final 
CBJ Sub21

19 e 20 de maio 2018 Lauro de Freitas/BA

*Estágio Internacional 31 de maio a 06 de junho 2018 AUT
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*Estágio Internacional

* Eventos que dependem de aprovação de projeto.

22 de julho a 02 de agosto 2018 GER

DATA
SUB 21

LOCAL

EVENTO
CBI: Seletiva Nacional Sub18 09 e 10 de dezembro 2017 Porto Alegre/RS

CBI: Meeting Nacional Sub18 03 e 04 de fevereiro 2018 São Paulo

*Estágio Internacional 04 a 14 de março 2018 CRO

*Estágio Internacional 22 de abril a 02 de maio 2018 GER

Campeonato Brasileiro Regional 
CBJ Sub18

Abril de 2018 Regiões

Campeonatos Estaduais ATÉ NO MÁXIMO 23 DE 
  MAIO DE 2018

Estados

*Estágio Internacional 13 a 22 de maio 2018 POL

Campeonato Brasileiro 
Final CBJ Sub18

02 e 03 de junho 2018 Lauro de Freitas/BA

DATA LOCAL
SUB 18



LOCAL

PONTUAÇÃO
Ranking Nacional Equipes 

de Base 2018
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Evento / 
classificação

1º 2º 3º 4º 5º 7º Participação

Estágio 
Internacional

220 155 125 100 75 60 15

180 125 100 80 60 45 15

145 100 80 65 45 35 10

145 100 80 65 45 35 10

115 80 65 50 40 30 5

65 45 35 30 25 20 5

50 35 25 20 15 10 0

Brasileiro 
Final

Seletiva
Nacional

Taça Brasil 
de Juniores

Meeting 
da Base

Brasileiro 
Regional

Campeonato 
Estadual



MEETING DA BASE

Os oito (08) primeiros colocados de cada categoria de peso na seletiva Nacional da 
Base 2018, estarão qualificados para participar do Meeting da Base que somará 
pontos para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 conforme 
tabela;
 • Os atletas qualificados terão que confirmar a sua participação 
dentro do prazo limite que será estabelecido pela comissão técnica da base.

 • Além dos 08 (oito) qualificados pelo resultado da seletiva nacional da base 
2018, CBJ poderá indicar no máximo 04 (quatro) atletas em cada categoria de peso que por 
algum motivo não se classificaram na seletiva nacional 2018, desta forma o número máximo 
de atletas por categoria de peso será igual a 12 (doze) atletas, sendo 03 (três) vagas 
de acordo com um dos critérios abaixo:

 • Participação em Campeonato Mundial;
 • Medalhista em Estágio Internacional;
 • Medalhista em Campeonato Pan-americano;
 • Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017.

E uma (01) vaga de interesse da comissão técnica.

 • Caso algum dos qualificados não confirme sua participação/não participação 
até a data estabelecida, perderá 20 pontos no Ranking Nacional da Base 2018 e a 
comissão técnica da base poderá a seu critério indicar outros nomes para participarem do 
MEETING DA BASE, até que seja completado o número máximo de 12 (doze) atletas por 
categoria de peso. 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 • Apenas os eventos divulgados na tabela anexa neste documento 
somarão pontos para o Ranking Nacional da Base.
 • Os pontos do Campeonato Estadual só serão computados no 
Ranking Nacional da Base se forem realizados e tiverem seus resultados 
lançados no sistema Zempo até a data estabelecida:
 • Sub21, no máximo até o dia 09 de maio de 2018.
 • Sub18, no máximo até o dia 23 de maio de 2018.
 • Os Campeonatos Estaduais NÃO PODERÃO SER REALIZADOS em datas que 
coincidam com os eventos nacionais e internacionais da mesma classe divulgados no 
calendário da Confederação Brasileira de Judô.
 • Caso aconteça a coincidência de datas, o atleta NÃO TERÁ DIREITO AOS 
PONTOS DO EVENTO QUE DEIXOU DE PARTICIPAR.
 • Para o Ranking Nacional da Base 2018, os atletas terão direito a carregar 10% dos 
pontos conquistados no Ranking Nacional da Base no ano de 2017, mesmo que suba de  

 categoria de peso, mas permaneça na mesma classe.

 • Mudança de categoria de peso durante o ano de 2018, os atletas terão direito
a carregar 50% pontos acumulados até o momento da mudança, desde que a mudança 
tenha sido autorizada pela comissão técnica da Base CBJ.
 • Para ter direito aos pontos estipulados na letra f, o atleta/clube/
federação deverá comunicar oficialmente a Coordenação da Base CBJ e ser 
autorizado antes do Brasileiro Final de sua classe.
 • Os pontos conquistados nos Estágios internacionais serão 
computados para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 
conforme tabela.
 • Serão computados APENAS OS DOIS MELHORES 
RESULTADOS CONQUISTADOS NOS ESTÁGIOS INTERNACIONAIS.
 • Caso algum atleta da Base seja convocado pela Seleção Principal para representar 
o país e o período coincida com algum evento programado pela Base, o atleta somará 
pontos no Ranking Nacional considerando o exposto abaixo:
 • Mesma data de evento Estadual/Nacional – Receberá os pontos referentes ao 
resultado de campeão conforme tabela de pontos do evento;
 • Mesma data de evento Internacional – Receberá a pontuação igual a pontuação 
obtida pelo melhor atleta brasileiro na categoria de peso no evento Sub18/sub21 que deixou 
de participar;
 • Caso o atleta conquiste a vaga para a seleção Principal 2018 – Se algum atleta 
da equipe de Base se classificar na seletiva do projeto Tóquio 2020 que será realizada 
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, poderá receber um tratamento diferenciado de 
acordo com o planejamento da equipe de Base e equipe Principal;
 • Brasileiro Regional - Caso o Campeonato Brasileiro Regional 2018 
coincida com algum evento do calendário da Base, os atletas convocados 
receberão os pontos iguais ao campeão do Brasileiro Regional (65 pontos), 
além dos pontos conquistados no evento em questão.

 • Em caso de empate no número de pontos, a classificação será 
definida a partir dos seguintes critérios e ordem:

 • Melhor resultado em Estágio Internacional;
 • Melhor resultado no Campeonato Brasileiro;
 •Melhor resultado na Seletiva Nacional;
 • Melhor resultado na Taça Brasil de Sub21;
            • Atleta mais novo.

SISTEMA DE RANKING COM BAIXO NÚMERO DE ATLETAS NA CATEGORIA

O atleta receberá os pontos referentes a sua classificação final na competição de
acordo com a tabela independente do numero de adversários ou de vitorias.

COMPOSIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA OFICIAL 

Para a composição das equipes que representarão o Brasil nos eventos
oficiais, será observada a classificação dos atletas na versão atualizada do Ranking 
Nacional da Base que antecede cada evento no qual o país se fará 
representar.

ESTÁGIO INTERNACIONAL:

Sub18
• 1º Estágio Internacional (CRO) – 1º do Ranking após o meeting;

Sub21
• 1º Estágio Internacional (GER) – 1º do Ranking após o meeting.

PROCESSO DE ADESÃO:

Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os 
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). 

Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, 
poderão participar do processo de adesão:

 • Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base 
atualizado antes do Estágio Internacional;
 • Campeão Pan-americano Sub 15, Sub18 e Sub 21 - 2017, de acordo com 
a faixa etária;
 • Medalhista em Estágio Internacional 2017; 
 • Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2017/2018.

 • Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017, de acordo com a faixa etária.

CAMPEONATO MUNDIAL SUB21: 

Para se classificar automaticamente para o campeonato mundial o atleta deve atender aos 
três critérios abaixo:

 • Ser o 1º lugar do Ranking Nacional da Base em sua categoria de peso;
 • Atingir no mínimo 820 pontos no Ranking Nacional da Base em 2018;
 • Conquistar ao menos uma medalha nos estágios internacionais 
estabelecidos no Ranking Nacional da Base no ano de 2018.
Se dois ou mais atletas da mesma categoria de peso atingirem as exigências 
citadas acima (pontuação mínima exigida ou mais e conquistar pelo menos 
uma medalha em estágios internacionais), apenas o atleta com a quantidade maior de 
pontos no Ranking Nacional da Base se classifica automaticamente. 

CRITÉRIOS PARA PERDA DE PONTOS NO RANKING.
PESAGEM: 

Os atletas que não estiverem dentro dos limites de peso estabelecidos perderão pontos, 
conforme tabela abaixo:

Obs.: Os pontos perdidos por pesagem acima do limite são somados a cada vez que o atleta se apresentar fora do 
peso, ou seja, o atleta poder somar 225 pontos perdidos se repetir o fato pela segunda vez.

Limites permitidos, de acordo com as Normas da Base em treinamento de campo e viagens internacionais:

Sub18: 3%
Sub21: 4%
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MEETING DA BASE

Os oito (08) primeiros colocados de cada categoria de peso na seletiva Nacional da 
Base 2018, estarão qualificados para participar do Meeting da Base que somará 
pontos para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 conforme 
tabela;
 • Os atletas qualificados terão que confirmar a sua participação 
dentro do prazo limite que será estabelecido pela comissão técnica da base.

 • Além dos 08 (oito) qualificados pelo resultado da seletiva nacional da base 
2018, CBJ poderá indicar no máximo 04 (quatro) atletas em cada categoria de peso que por 
algum motivo não se classificaram na seletiva nacional 2018, desta forma o número máximo 

LOCAL

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 • Apenas os eventos divulgados na tabela anexa neste documento 
somarão pontos para o Ranking Nacional da Base.
 • Os pontos do Campeonato Estadual só serão computados no 
Ranking Nacional da Base se forem realizados e tiverem seus resultados 
lançados no sistema Zempo até a data estabelecida:
 • Sub21, no máximo até o dia 09 de maio de 2018.
 • Sub18, no máximo até o dia 23 de maio de 2018.
 • Os Campeonatos Estaduais NÃO PODERÃO SER REALIZADOS em datas que 
coincidam com os eventos nacionais e internacionais da mesma classe divulgados no 
calendário da Confederação Brasileira de Judô.
 • Caso aconteça a coincidência de datas, o atleta NÃO TERÁ DIREITO AOS 
PONTOS DO EVENTO QUE DEIXOU DE PARTICIPAR.
 • Para o Ranking Nacional da Base 2018, os atletas terão direito a carregar 10% dos 
pontos conquistados no Ranking Nacional da Base no ano de 2017, mesmo que suba de  
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 categoria de peso, mas permaneça na mesma classe.

 • Mudança de categoria de peso durante o ano de 2018, os atletas terão direito
a carregar 50% pontos acumulados até o momento da mudança, desde que a mudança 
tenha sido autorizada pela comissão técnica da Base CBJ.
 • Para ter direito aos pontos estipulados na letra f, o atleta/clube/
federação deverá comunicar oficialmente a Coordenação da Base CBJ e ser 
autorizado antes do Brasileiro Final de sua classe.
 • Os pontos conquistados nos Estágios internacionais serão 
computados para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 
conforme tabela.
 • Serão computados APENAS OS DOIS MELHORES 
RESULTADOS CONQUISTADOS NOS ESTÁGIOS INTERNACIONAIS.
 • Caso algum atleta da Base seja convocado pela Seleção Principal para representar 
o país e o período coincida com algum evento programado pela Base, o atleta somará 
pontos no Ranking Nacional considerando o exposto abaixo:
 • Mesma data de evento Estadual/Nacional – Receberá os pontos referentes ao 
resultado de campeão conforme tabela de pontos do evento;
 • Mesma data de evento Internacional – Receberá a pontuação igual a pontuação 
obtida pelo melhor atleta brasileiro na categoria de peso no evento Sub18/sub21 que deixou 
de participar;
 • Caso o atleta conquiste a vaga para a seleção Principal 2018 – Se algum atleta 
da equipe de Base se classificar na seletiva do projeto Tóquio 2020 que será realizada 
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, poderá receber um tratamento diferenciado de 
acordo com o planejamento da equipe de Base e equipe Principal;
 • Brasileiro Regional - Caso o Campeonato Brasileiro Regional 2018 
coincida com algum evento do calendário da Base, os atletas convocados 
receberão os pontos iguais ao campeão do Brasileiro Regional (65 pontos), 
além dos pontos conquistados no evento em questão.

 • Em caso de empate no número de pontos, a classificação será 
definida a partir dos seguintes critérios e ordem:

 • Melhor resultado em Estágio Internacional;
 • Melhor resultado no Campeonato Brasileiro;
 •Melhor resultado na Seletiva Nacional;
 • Melhor resultado na Taça Brasil de Sub21;
            • Atleta mais novo.

SISTEMA DE RANKING COM BAIXO NÚMERO DE ATLETAS NA CATEGORIA

O atleta receberá os pontos referentes a sua classificação final na competição de
acordo com a tabela independente do numero de adversários ou de vitorias.

COMPOSIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA OFICIAL 

Para a composição das equipes que representarão o Brasil nos eventos
oficiais, será observada a classificação dos atletas na versão atualizada do Ranking 
Nacional da Base que antecede cada evento no qual o país se fará 
representar.

ESTÁGIO INTERNACIONAL:

Sub18
• 1º Estágio Internacional (CRO) – 1º do Ranking após o meeting;

Sub21
• 1º Estágio Internacional (GER) – 1º do Ranking após o meeting.

PROCESSO DE ADESÃO:

Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os 
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). 

Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, 
poderão participar do processo de adesão:

 • Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base 
atualizado antes do Estágio Internacional;
 • Campeão Pan-americano Sub 15, Sub18 e Sub 21 - 2017, de acordo com 
a faixa etária;
 • Medalhista em Estágio Internacional 2017; 
 • Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2017/2018.

 • Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017, de acordo com a faixa etária.

CAMPEONATO MUNDIAL SUB21: 

Para se classificar automaticamente para o campeonato mundial o atleta deve atender aos 
três critérios abaixo:

 • Ser o 1º lugar do Ranking Nacional da Base em sua categoria de peso;
 • Atingir no mínimo 820 pontos no Ranking Nacional da Base em 2018;
 • Conquistar ao menos uma medalha nos estágios internacionais 
estabelecidos no Ranking Nacional da Base no ano de 2018.
Se dois ou mais atletas da mesma categoria de peso atingirem as exigências 
citadas acima (pontuação mínima exigida ou mais e conquistar pelo menos 
uma medalha em estágios internacionais), apenas o atleta com a quantidade maior de 
pontos no Ranking Nacional da Base se classifica automaticamente. 

CRITÉRIOS PARA PERDA DE PONTOS NO RANKING.
PESAGEM: 

Os atletas que não estiverem dentro dos limites de peso estabelecidos perderão pontos, 
conforme tabela abaixo:

Obs.: Os pontos perdidos por pesagem acima do limite são somados a cada vez que o atleta se apresentar fora do 
peso, ou seja, o atleta poder somar 225 pontos perdidos se repetir o fato pela segunda vez.

Limites permitidos, de acordo com as Normas da Base em treinamento de campo e viagens internacionais:

Sub18: 3%
Sub21: 4%

*Informações específicas serão divulgadas no regulamento do Meeting.

Disposição dos qualificados na súmula: 



MEETING DA BASE

Os oito (08) primeiros colocados de cada categoria de peso na seletiva Nacional da 
Base 2018, estarão qualificados para participar do Meeting da Base que somará 
pontos para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 conforme 
tabela;
 • Os atletas qualificados terão que confirmar a sua participação 
dentro do prazo limite que será estabelecido pela comissão técnica da base.

 • Além dos 08 (oito) qualificados pelo resultado da seletiva nacional da base 
2018, CBJ poderá indicar no máximo 04 (quatro) atletas em cada categoria de peso que por 
algum motivo não se classificaram na seletiva nacional 2018, desta forma o número máximo 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 • Apenas os eventos divulgados na tabela anexa neste documento 
somarão pontos para o Ranking Nacional da Base.
 • Os pontos do Campeonato Estadual só serão computados no 
Ranking Nacional da Base se forem realizados e tiverem seus resultados 
lançados no sistema Zempo até a data estabelecida:
 • Sub21, no máximo até o dia 09 de maio de 2018.
 • Sub18, no máximo até o dia 23 de maio de 2018.
 • Os Campeonatos Estaduais NÃO PODERÃO SER REALIZADOS em datas que 
coincidam com os eventos nacionais e internacionais da mesma classe divulgados no 
calendário da Confederação Brasileira de Judô.
 • Caso aconteça a coincidência de datas, o atleta NÃO TERÁ DIREITO AOS 
PONTOS DO EVENTO QUE DEIXOU DE PARTICIPAR.
 • Para o Ranking Nacional da Base 2018, os atletas terão direito a carregar 10% dos 
pontos conquistados no Ranking Nacional da Base no ano de 2017, mesmo que suba de  

LOCAL
 categoria de peso, mas permaneça na mesma classe.

 • Mudança de categoria de peso durante o ano de 2018, os atletas terão direito
a carregar 50% pontos acumulados até o momento da mudança, desde que a mudança 
tenha sido autorizada pela comissão técnica da Base CBJ.
 • Para ter direito aos pontos estipulados na letra f, o atleta/clube/
federação deverá comunicar oficialmente a Coordenação da Base CBJ e ser 
autorizado antes do Brasileiro Final de sua classe.
 • Os pontos conquistados nos Estágios internacionais serão 
computados para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 
conforme tabela.
 • Serão computados APENAS OS DOIS MELHORES 
RESULTADOS CONQUISTADOS NOS ESTÁGIOS INTERNACIONAIS.
 • Caso algum atleta da Base seja convocado pela Seleção Principal para representar 
o país e o período coincida com algum evento programado pela Base, o atleta somará 
pontos no Ranking Nacional considerando o exposto abaixo:
 • Mesma data de evento Estadual/Nacional – Receberá os pontos referentes ao 
resultado de campeão conforme tabela de pontos do evento;
 • Mesma data de evento Internacional – Receberá a pontuação igual a pontuação 
obtida pelo melhor atleta brasileiro na categoria de peso no evento Sub18/sub21 que deixou 
de participar;
 • Caso o atleta conquiste a vaga para a seleção Principal 2018 – Se algum atleta 
da equipe de Base se classificar na seletiva do projeto Tóquio 2020 que será realizada 
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, poderá receber um tratamento diferenciado de 
acordo com o planejamento da equipe de Base e equipe Principal;
 • Brasileiro Regional - Caso o Campeonato Brasileiro Regional 2018 
coincida com algum evento do calendário da Base, os atletas convocados 
receberão os pontos iguais ao campeão do Brasileiro Regional (65 pontos), 
além dos pontos conquistados no evento em questão.

 • Em caso de empate no número de pontos, a classificação será 
definida a partir dos seguintes critérios e ordem:

 • Melhor resultado em Estágio Internacional;
 • Melhor resultado no Campeonato Brasileiro;
 •Melhor resultado na Seletiva Nacional;
 • Melhor resultado na Taça Brasil de Sub21;
            • Atleta mais novo.
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SISTEMA DE RANKING COM BAIXO NÚMERO DE ATLETAS NA CATEGORIA

O atleta receberá os pontos referentes a sua classificação final na competição de
acordo com a tabela independente do numero de adversários ou de vitorias.

COMPOSIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA OFICIAL 

Para a composição das equipes que representarão o Brasil nos eventos
oficiais, será observada a classificação dos atletas na versão atualizada do Ranking 
Nacional da Base que antecede cada evento no qual o país se fará 
representar.

ESTÁGIO INTERNACIONAL:

Sub18
• 1º Estágio Internacional (CRO) – 1º do Ranking após o meeting;

Sub21
• 1º Estágio Internacional (GER) – 1º do Ranking após o meeting.

PROCESSO DE ADESÃO:

Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os 
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). 

Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, 
poderão participar do processo de adesão:

 • Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base 
atualizado antes do Estágio Internacional;
 • Campeão Pan-americano Sub 15, Sub18 e Sub 21 - 2017, de acordo com 
a faixa etária;
 • Medalhista em Estágio Internacional 2017; 
 • Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2017/2018.

 • Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017, de acordo com a faixa etária.

CAMPEONATO MUNDIAL SUB21: 

Para se classificar automaticamente para o campeonato mundial o atleta deve atender aos 
três critérios abaixo:

 • Ser o 1º lugar do Ranking Nacional da Base em sua categoria de peso;
 • Atingir no mínimo 820 pontos no Ranking Nacional da Base em 2018;
 • Conquistar ao menos uma medalha nos estágios internacionais 
estabelecidos no Ranking Nacional da Base no ano de 2018.
Se dois ou mais atletas da mesma categoria de peso atingirem as exigências 
citadas acima (pontuação mínima exigida ou mais e conquistar pelo menos 
uma medalha em estágios internacionais), apenas o atleta com a quantidade maior de 
pontos no Ranking Nacional da Base se classifica automaticamente. 

CRITÉRIOS PARA PERDA DE PONTOS NO RANKING.
PESAGEM: 

Os atletas que não estiverem dentro dos limites de peso estabelecidos perderão pontos, 
conforme tabela abaixo:

Obs.: Os pontos perdidos por pesagem acima do limite são somados a cada vez que o atleta se apresentar fora do 
peso, ou seja, o atleta poder somar 225 pontos perdidos se repetir o fato pela segunda vez.

Limites permitidos, de acordo com as Normas da Base em treinamento de campo e viagens internacionais:

Sub18: 3%
Sub21: 4%



MEETING DA BASE

Os oito (08) primeiros colocados de cada categoria de peso na seletiva Nacional da 
Base 2018, estarão qualificados para participar do Meeting da Base que somará 
pontos para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 conforme 
tabela;
 • Os atletas qualificados terão que confirmar a sua participação 
dentro do prazo limite que será estabelecido pela comissão técnica da base.

 • Além dos 08 (oito) qualificados pelo resultado da seletiva nacional da base 
2018, CBJ poderá indicar no máximo 04 (quatro) atletas em cada categoria de peso que por 
algum motivo não se classificaram na seletiva nacional 2018, desta forma o número máximo 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 • Apenas os eventos divulgados na tabela anexa neste documento 
somarão pontos para o Ranking Nacional da Base.
 • Os pontos do Campeonato Estadual só serão computados no 
Ranking Nacional da Base se forem realizados e tiverem seus resultados 
lançados no sistema Zempo até a data estabelecida:
 • Sub21, no máximo até o dia 09 de maio de 2018.
 • Sub18, no máximo até o dia 23 de maio de 2018.
 • Os Campeonatos Estaduais NÃO PODERÃO SER REALIZADOS em datas que 
coincidam com os eventos nacionais e internacionais da mesma classe divulgados no 
calendário da Confederação Brasileira de Judô.
 • Caso aconteça a coincidência de datas, o atleta NÃO TERÁ DIREITO AOS 
PONTOS DO EVENTO QUE DEIXOU DE PARTICIPAR.
 • Para o Ranking Nacional da Base 2018, os atletas terão direito a carregar 10% dos 
pontos conquistados no Ranking Nacional da Base no ano de 2017, mesmo que suba de  

 categoria de peso, mas permaneça na mesma classe.

 • Mudança de categoria de peso durante o ano de 2018, os atletas terão direito
a carregar 50% pontos acumulados até o momento da mudança, desde que a mudança 
tenha sido autorizada pela comissão técnica da Base CBJ.
 • Para ter direito aos pontos estipulados na letra f, o atleta/clube/
federação deverá comunicar oficialmente a Coordenação da Base CBJ e ser 
autorizado antes do Brasileiro Final de sua classe.
 • Os pontos conquistados nos Estágios internacionais serão 
computados para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 
conforme tabela.
 • Serão computados APENAS OS DOIS MELHORES 
RESULTADOS CONQUISTADOS NOS ESTÁGIOS INTERNACIONAIS.
 • Caso algum atleta da Base seja convocado pela Seleção Principal para representar 
o país e o período coincida com algum evento programado pela Base, o atleta somará 
pontos no Ranking Nacional considerando o exposto abaixo:
 • Mesma data de evento Estadual/Nacional – Receberá os pontos referentes ao 
resultado de campeão conforme tabela de pontos do evento;
 • Mesma data de evento Internacional – Receberá a pontuação igual a pontuação 
obtida pelo melhor atleta brasileiro na categoria de peso no evento Sub18/sub21 que deixou 
de participar;
 • Caso o atleta conquiste a vaga para a seleção Principal 2018 – Se algum atleta 
da equipe de Base se classificar na seletiva do projeto Tóquio 2020 que será realizada 
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, poderá receber um tratamento diferenciado de 
acordo com o planejamento da equipe de Base e equipe Principal;
 • Brasileiro Regional - Caso o Campeonato Brasileiro Regional 2018 
coincida com algum evento do calendário da Base, os atletas convocados 
receberão os pontos iguais ao campeão do Brasileiro Regional (65 pontos), 
além dos pontos conquistados no evento em questão.

 • Em caso de empate no número de pontos, a classificação será 
definida a partir dos seguintes critérios e ordem:

 • Melhor resultado em Estágio Internacional;
 • Melhor resultado no Campeonato Brasileiro;
 •Melhor resultado na Seletiva Nacional;
 • Melhor resultado na Taça Brasil de Sub21;
            • Atleta mais novo.

LOCAL

SISTEMA DE RANKING COM BAIXO NÚMERO DE ATLETAS NA CATEGORIA

O atleta receberá os pontos referentes a sua classificação final na competição de
acordo com a tabela independente do numero de adversários ou de vitorias.

COMPOSIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA OFICIAL 

Para a composição das equipes que representarão o Brasil nos eventos
oficiais, será observada a classificação dos atletas na versão atualizada do Ranking 
Nacional da Base que antecede cada evento no qual o país se fará 
representar.

ESTÁGIO INTERNACIONAL:

Sub18
• 1º Estágio Internacional (CRO) – 1º do Ranking após o meeting;

Sub21
• 1º Estágio Internacional (GER) – 1º do Ranking após o meeting.

PROCESSO DE ADESÃO:

Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os 
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). 

Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, 
poderão participar do processo de adesão:

 • Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base 
atualizado antes do Estágio Internacional;
 • Campeão Pan-americano Sub 15, Sub18 e Sub 21 - 2017, de acordo com 
a faixa etária;
 • Medalhista em Estágio Internacional 2017; 
 • Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2017/2018.

PATROCINADORES APOIO PARCEIROS DE MÍDIA

 • Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017, de acordo com a faixa etária.

CAMPEONATO MUNDIAL SUB21: 

Para se classificar automaticamente para o campeonato mundial o atleta deve atender aos 
três critérios abaixo:

 • Ser o 1º lugar do Ranking Nacional da Base em sua categoria de peso;
 • Atingir no mínimo 820 pontos no Ranking Nacional da Base em 2018;
 • Conquistar ao menos uma medalha nos estágios internacionais 
estabelecidos no Ranking Nacional da Base no ano de 2018.
Se dois ou mais atletas da mesma categoria de peso atingirem as exigências 
citadas acima (pontuação mínima exigida ou mais e conquistar pelo menos 
uma medalha em estágios internacionais), apenas o atleta com a quantidade maior de 
pontos no Ranking Nacional da Base se classifica automaticamente. 

CRITÉRIOS PARA PERDA DE PONTOS NO RANKING.
PESAGEM: 

Os atletas que não estiverem dentro dos limites de peso estabelecidos perderão pontos, 
conforme tabela abaixo:

Obs.: Os pontos perdidos por pesagem acima do limite são somados a cada vez que o atleta se apresentar fora do 
peso, ou seja, o atleta poder somar 225 pontos perdidos se repetir o fato pela segunda vez.

Limites permitidos, de acordo com as Normas da Base em treinamento de campo e viagens internacionais:

Sub18: 3%
Sub21: 4%



MEETING DA BASE

Os oito (08) primeiros colocados de cada categoria de peso na seletiva Nacional da 
Base 2018, estarão qualificados para participar do Meeting da Base que somará 
pontos para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 conforme 
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 • Os atletas qualificados terão que confirmar a sua participação 
dentro do prazo limite que será estabelecido pela comissão técnica da base.

 • Além dos 08 (oito) qualificados pelo resultado da seletiva nacional da base 
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algum motivo não se classificaram na seletiva nacional 2018, desta forma o número máximo 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 • Apenas os eventos divulgados na tabela anexa neste documento 
somarão pontos para o Ranking Nacional da Base.
 • Os pontos do Campeonato Estadual só serão computados no 
Ranking Nacional da Base se forem realizados e tiverem seus resultados 
lançados no sistema Zempo até a data estabelecida:
 • Sub21, no máximo até o dia 09 de maio de 2018.
 • Sub18, no máximo até o dia 23 de maio de 2018.
 • Os Campeonatos Estaduais NÃO PODERÃO SER REALIZADOS em datas que 
coincidam com os eventos nacionais e internacionais da mesma classe divulgados no 
calendário da Confederação Brasileira de Judô.
 • Caso aconteça a coincidência de datas, o atleta NÃO TERÁ DIREITO AOS 
PONTOS DO EVENTO QUE DEIXOU DE PARTICIPAR.
 • Para o Ranking Nacional da Base 2018, os atletas terão direito a carregar 10% dos 
pontos conquistados no Ranking Nacional da Base no ano de 2017, mesmo que suba de  

 categoria de peso, mas permaneça na mesma classe.

 • Mudança de categoria de peso durante o ano de 2018, os atletas terão direito
a carregar 50% pontos acumulados até o momento da mudança, desde que a mudança 
tenha sido autorizada pela comissão técnica da Base CBJ.
 • Para ter direito aos pontos estipulados na letra f, o atleta/clube/
federação deverá comunicar oficialmente a Coordenação da Base CBJ e ser 
autorizado antes do Brasileiro Final de sua classe.
 • Os pontos conquistados nos Estágios internacionais serão 
computados para o Ranking Nacional da Base Classe Sub 18 e Sub 21 – 2018 
conforme tabela.
 • Serão computados APENAS OS DOIS MELHORES 
RESULTADOS CONQUISTADOS NOS ESTÁGIOS INTERNACIONAIS.
 • Caso algum atleta da Base seja convocado pela Seleção Principal para representar 
o país e o período coincida com algum evento programado pela Base, o atleta somará 
pontos no Ranking Nacional considerando o exposto abaixo:
 • Mesma data de evento Estadual/Nacional – Receberá os pontos referentes ao 
resultado de campeão conforme tabela de pontos do evento;
 • Mesma data de evento Internacional – Receberá a pontuação igual a pontuação 
obtida pelo melhor atleta brasileiro na categoria de peso no evento Sub18/sub21 que deixou 
de participar;
 • Caso o atleta conquiste a vaga para a seleção Principal 2018 – Se algum atleta 
da equipe de Base se classificar na seletiva do projeto Tóquio 2020 que será realizada 
nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, poderá receber um tratamento diferenciado de 
acordo com o planejamento da equipe de Base e equipe Principal;
 • Brasileiro Regional - Caso o Campeonato Brasileiro Regional 2018 
coincida com algum evento do calendário da Base, os atletas convocados 
receberão os pontos iguais ao campeão do Brasileiro Regional (65 pontos), 
além dos pontos conquistados no evento em questão.

 • Em caso de empate no número de pontos, a classificação será 
definida a partir dos seguintes critérios e ordem:

 • Melhor resultado em Estágio Internacional;
 • Melhor resultado no Campeonato Brasileiro;
 •Melhor resultado na Seletiva Nacional;
 • Melhor resultado na Taça Brasil de Sub21;
            • Atleta mais novo.

SISTEMA DE RANKING COM BAIXO NÚMERO DE ATLETAS NA CATEGORIA

O atleta receberá os pontos referentes a sua classificação final na competição de
acordo com a tabela independente do numero de adversários ou de vitorias.

COMPOSIÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA OFICIAL 

Para a composição das equipes que representarão o Brasil nos eventos
oficiais, será observada a classificação dos atletas na versão atualizada do Ranking 
Nacional da Base que antecede cada evento no qual o país se fará 
representar.

ESTÁGIO INTERNACIONAL:

Sub18
• 1º Estágio Internacional (CRO) – 1º do Ranking após o meeting;

Sub21
• 1º Estágio Internacional (GER) – 1º do Ranking após o meeting.

PROCESSO DE ADESÃO:

Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os 
custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). 

Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, 
poderão participar do processo de adesão:

 • Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base 
atualizado antes do Estágio Internacional;
 • Campeão Pan-americano Sub 15, Sub18 e Sub 21 - 2017, de acordo com 
a faixa etária;
 • Medalhista em Estágio Internacional 2017; 
 • Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2017/2018.

LOCAL
 • Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017, de acordo com a faixa etária.

CAMPEONATO MUNDIAL SUB21: 

Para se classificar automaticamente para o campeonato mundial o atleta deve atender aos 
três critérios abaixo:

 • Ser o 1º lugar do Ranking Nacional da Base em sua categoria de peso;
 • Atingir no mínimo 820 pontos no Ranking Nacional da Base em 2018;
 • Conquistar ao menos uma medalha nos estágios internacionais 
estabelecidos no Ranking Nacional da Base no ano de 2018.
Se dois ou mais atletas da mesma categoria de peso atingirem as exigências 
citadas acima (pontuação mínima exigida ou mais e conquistar pelo menos 
uma medalha em estágios internacionais), apenas o atleta com a quantidade maior de 
pontos no Ranking Nacional da Base se classifica automaticamente. 

CRITÉRIOS PARA PERDA DE PONTOS NO RANKING.
PESAGEM: 

Os atletas que não estiverem dentro dos limites de peso estabelecidos perderão pontos, 
conforme tabela abaixo:

Obs.: Os pontos perdidos por pesagem acima do limite são somados a cada vez que o atleta se apresentar fora do 
peso, ou seja, o atleta poder somar 225 pontos perdidos se repetir o fato pela segunda vez.

Limites permitidos, de acordo com as Normas da Base em treinamento de campo e viagens internacionais:

Sub18: 3%
Sub21: 4%

PATROCINADORES APOIO PARCEIROS DE MÍDIA

PESAGEM

1º Pesagem acima do limite 100

125

Mudança Compulsória

2º Pesagem acima do limite

3º Pesagem acima do limite

PONTOS PERDIDOS



LOCAL

Campeonatos Estaduais, Regionais e Nacionais do Ranking Nacional.

A mesma tabela de perda de pontos será aplicada ao atleta que deixe de participar do 
evento do Ranking Nacional da Base por estar fora dos limites mínimo/máximo da 
categoria em que foi inscrito durante a pesagem oficial.
Nos campeonatos Regionais e Nacionais do Ranking da Base o controle será feito 
pela Confederação Brasileira de Judô.
Nos Campeonatos Estaduais indicados para fazerem parte do Ranking 
Nacional da Base, a Federação Estadual deve enviar um comunicado a 
comissão técnica da base indicando qualquer irregularidade durante a pesagem 
para que os pontos sejam descontados.

Casos disciplinares:

O atleta que descumprir quaisquer regras determinadas pela CBJ nos eventos internacio-
nais, nacionais ou estaduais estará sujeito à perda de pontos no Ranking Nacional da Base, 
de acordo com a tabela abaixo:

*A reincidência de infração leve será considerada infração grave. 

 • A comissão técnica será responsável pela análise e classificação de cada caso. O 
resultado da classificação das infrações em leve ou grave será comunicado através de 
documento oficial ao atleta, ao professor direto do atleta e à Federação Estadual;

 • Caso não haja algum membro da comissão técnica da base presente no evento a 
ocorrência deve ser comunicada oficialmente pelo responsável técnico do evento;
 • Se comprovada qualquer situação de doping o atleta perderá todos os pontos 
conquistados e estará sujeito às sanções do STJD. 

Considerações:
As ações previstas acima, só serão realizadas caso a Confederação Brasileira de Judô 
consiga aprovar e captar os recursos através dos projetos desenvolvidos.

PATROCINADORES APOIO PARCEIROS DE MÍDIA

TABELA DE INFRAÇÕES

Infração leve 50

150Infração grave

PONTOS PERDIDOS
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