
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Processos de Adesão 

Eventos Sênior FIJ 



 

 

 

 

Os atletas brasileiros, regularmente registrados na Confederação Brasileira de 

judô, poderão participar de eventos da classe Sênior, promovidos pela Federação 

Internacional de Judô, a partir do processo de adesão, ou seja, através do custeio das 

despesas via recursos próprios. Somente poderão participar atletas que estejam 

dentro dos critérios estabelecidos e descritos neste documento, para cada um dos dois 

níveis de competição. Além disso, pedimos atenção às seguintes regras: 

 

I. Em caso de um número maior de atletas ao de vagas disponíveis para adesão, 

terá prioridade o melhor ranqueado no WRL: 

a. Caso esta situação ocorra, este mesmo atleta perderá automaticamente 

a prioridade para o próximo evento em caso de nova disputa de pleito. 

II. O atleta não poderá fazer mais do que 2 (dois) processos de adesão num 

período de 12 (doze) meses; 

III. Caso o atleta, em um dos 2 processos de adesão à que tem direito, conquiste 

ao menos um 5º lugar, ele poderá fazer uma adesão adicional no período de 12 

meses. 

IV. Os processos de adesão serão abertos somente para os eventos em que houver 

participação da Seleção Brasileira; 

V. Não serão abertos processos de adesão para eventos Grand Slam. 

VI. O processo de adesão dos atletas deverá ser autorizado pelo seu respectivo 

Clube; 

VII. Os atletas deverão seguir os prazos e orientações descritos no documento 

específico de adesão do evento, sob pena de cancelamento de participação. 
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Critérios mínimos de participação 

Continental Opens 

A Confederação Brasileira pode, seguindo regulamento da Federação Internacional, 

inscrever um número ilimitado de atletas por categoria. Poderão participar do 

processo de adesão para Continentais Opens: 

A.  Atletas do quadro da Seleção no ano da adesão, ou; 

B.  Medalhistas Brasileiro Sub21 ano anterior à adesão, ou; 

C.  Medalhistas Brasileiro no ano anterior à adesão, ou; 

D.  Medalhistas Taça Brasil Sub21 ano anterior à adesão, ou; 

E.  Medalhistas do Troféu Brasil ano anterior à adesão, ou; 

F.  5 melhores Sub21 ranqueados na Base após o Meeting do ano da adesão. 

 

Grand Prix 

A Confederação Brasileira pode, seguindo regulamento da Federação Internacional, 

inscrever dois atletas por categoria. No caso dos eventos nível Grand Prix, o processo 

de adesão fica condicionado à disponibilidade de vagas nas categorias de peso, após 

a inscrição dos atletas convocados pela Confederação. Poderão participar do 

processo de adesão para Grand Prix: 

A. Atletas da seleção no ano da competição, ou; 

B. Medalhistas do Brasileiro Sub21 no ano anterior ou corrente ao processo de 

adesão, ou; 

C. Medalhistas do Brasileiro Sênior no ano anterior ou corrente ao processo de 

adesão, ou; 

D. Medalhistas da Taça Brasil Sub21 no ano anterior ou corrente ao processo de 

adesão, ou; 

E. Medalhistas do Troféu Brasil no ano anterior ou corrente ao processo de 

adesão, ou; 

F. Atletas entre os 18 melhores brasileiros por gênero no WRL (Serão utilizados 

os rankings de dezembro do ano anterior ao evento para adesões no primeiro 

semestre e de junho do ano do evento para processos de adesão no segundo 

semestre), ou; 

G. Medalhistas Olímpicos. 

  



 

 


