
 

 

 

 

Equipe: Alto rendimento   

Idade: 13 anos acima  

Local: Sede 

Horários: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA: 15:00-17:30 

                SEGUNDA E QUARTA FEIRA: 20:00-22:00 

Professor: Luzia Oliveira e Carlos Zacarias  

Numero Participantes: 55 alunos 

 

 

 
Com a equipe de alto rendimento, as aulas são aplicadas com um maior nível técnico, onde é cobrado 
os golpes demasiadamente corretos, cobrando os nomes dos golpes e contragolpes, regras, força 
física, corridas, flexões, agachamentos e abdominais, para o aumento da força, resistência e 
agilidade. 
A aula é baseada em aplicação de repetições de variados golpes, com atletas de diferentes biótipos, 
possibilitando um maior leque de conhecimento e experiência. E é nesta hora do treino que podemos 
fazer as correções de suas deficiências, aumentando a capacidade e desempenho do atleta e 
reconhecendo suas qualidades.  
Sobretudo, através dos treinos diários, é possível fazer com que o atleta se sinta mais confortável e 
mais confiante para cumprir o calendário de competições. 
Neste mês os atletas participaram: do campeonato Regional em Matão dia 07. 
Franca somou 45 pontos, ficando na segunda colocação geral.  A primeira colocada foi à equipe de 
Ribeirão Preto com 68 pontos, como a pontuação é realizada pelo numero de atletas federados, para 
nós o segundo lugar vale ouro porque participamos com 13 atletas! Os destaques foi as categorias 
sub 15 sub 18 e sub 21.  
Somaram o total de 13 medalhas. Sendo 07 de ouro, 03 pratas e 03 de bronze.  
No masculino, o destaque foi  o Ryaan Carrijo (-66 kg) que foi campeão nas categorias sub 18 e sub 21 
e Rodrigo Riatto Serafim  (-53 kg)  campeão no sub 15. Alem desses atletas, Leonardo Cremonezzi (-
66 kg) foi prata na categoria sub 21.  Ygor de Souza (-60 kg) bronze sub 18 e sub 21, Jhonata Mariano, 
que também é atleta de Luta Olímpica  (-81 kg) bronze na categoria sub 21, categoria Sênior, Douglas 
Carlos (-66 kg) ficou com a prata. No feminino os destaques da competição vai para as judocas 
campeãs OURO para Isabela Ferreira Justino (-73kg) sub 15, Junya de Souza Oliveira (-63kg) sub 18, 
Keyla Raquel Dias -sênior (-70kg) Vanessa Souza - sênior   ( -57kg) Laisa Oliveira sênior  (-78 kg),  
Sophia Simões (+73kg) ficou com  Prata na categoria sub 15.  
Sobretudo através dos resultado obtidos os atletas foram classificados para a fase Final Estadual que 
acontecerá em Cosmópolis. 
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Os atletas Ygor de Souza Silva, Ryaan Carrijo de Souza Quintanilha, Jhonata Mariano de Souza Silva, 
Leonardo Cremonezi de Souza, Vanessa Souza da Silva, Keyla Raquel dos Santos Dias e Junya De 
Souza Oliveira também participaram do campeonato Brasileiro da V região que aconteceu na cidade 
de Itapecerica da Serra nos dias 12 a 15. Neste evento estava reunido judocas das classes Sub 13, Sub 
15, Sub 18, Sub 21 e Sênior, dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Os judocas se dedicaram ao extremo e apesar de não conquistar classificação para próxima fase,  foi 
de grande valia visto o alto nível técnico dos atletas.  
 
 
 
METAS ALCANÇADAS  
 
Treino para a integração da equipe de formação com a equipe de rendimento, incentivando a se 
dedicarem mais, pois um é espelho do outro. 
 
Os atletas representaram e seguem representando dignamente o Município em todo o território 

nacional através de competições oficiais organizados pela Federação Paulista de Judô (FPJ) e 

Confederação Brasileira de Judô (CBJ). 

Estão aptos para participação das seletivas nacionais com o objetivo de compor as seleções brasileiras 

categoria Sub 18 e Sub 21; 

Estão mantendo a presença massiva nos pódios das competições paulistas. 

Esta sendo cumprida a quantidade estimada de atletas de alto rendimento e os mesmo vem 

cumprindo o cronograma de treinos.  

 
 
Conclusões: 
Conforme Termo de Colaboração contrato nº 0009/18, processo nº 015513/2018, as metas estão 
sendo atingidas tanto ao quantitativo quanto no qualificativo.  
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