


5º TORNEIO DOS 5 CONTINENTES

Infantil (9-10 anos) (times)
Infanto-juvenil (11-12 anos) (times)
Pré-juvenil (13-14 anos)
Juvenil (15-16 anos) 
Adultos (17 e mais)

30 países presentes
10 superfícies de tatames
5ªedição em Fronton

Prezados Senhores Presidentes,

Temos o prazer de convidá-los a participar ao 5ºTorneio dos 5 Continentes dias 1 – 2 e 3 de junho de 
2018.

Novo espaço : 10 superfícies de tatames em Fronton (sala de atletismo – 3 avenue du Stade 31620 FRONTON)
Participação excepcional do Japão, dos Estados Unidos, da Rússia e do Brasil.

Sexta-feira dia 1º de junho : Torneio Adultos (2000 e -) Individual Noturno 19h – 0h30

Sábado dia 2 de junho : Ateliês Infantil/Infanto-juvenil (masculino/feminino) (2006-2007) 9h-13h
Ateliês Infanto-juvenil/Pré-juvenil (masculino/feminino) (2008-2009) 9h-13h
Torneio Juvenil feminino (2001-02-03) Individual 14H -18H
Torneio Juvenil masculino (2001-02-03) Individual Noturno 19h – 00h

Domingo dia 3 de junho : Torneio Pré-juvenil/Juvenil (2004-05) Individual 9H – 17H

Segunda-feira dia 4 de junho/dia 5 e dia 6 : Estagio gratuito 10h-12h  18h-20H

Este torneio está aberto a todos os afiliados a um clube de judô (clube afiliado à uma federação, ela sendo também 
afiliada à F.I.J.). Assim, junto com as delegações francesas, poderá anotar a presença de delegações vindas de 30 
países (entre eles o Japão, os Estados Unidos, a Rússia e o Brasil). Uma performance !

5  º  Torneio dos 5 Continentes

Sexta-feira dia 1º de junho : Torneio  individual Adultos (masculino + feminino 2000 e antes)
Inscrições e pesagens : 18h30 – 19h15 Desfile das delegações : 19h45 Combates : 20H Finais : 0h30
Pesagens antecipadas dos times : 20h30-21h Pesagens antecipadas dos Juvenis (masculino e feminino) : 21h-

Sábado dia 2 de junho : Ateliês Infantil/Infanto-juvenil por times (2006-2007 e 2008-2009)
Time M + F Infanto-Juvenil 2006-2007 F. – 32 Kg / F. – 40kg / - 38kg / - 42 kg / - 46kg
Time M. Infantil 2008- 2009 M. – 27 Kg / - 30 kg : - 34 kg / - 36 kg / - 38 kg
Inscrições e pesagens : 9h – 9h30 Desfile das delegações : 10h Combates : 20H Finais : 13h30



Juvenil Individual feminino (2001-02-03) 
Inscrições e pesagens : 13h30 – 14h30 Desfile das delegações : 15h Combates : 15h15 Finais : 18h30

Juvenil individual masculino (2001-02-03)
Inscrições e pesagens : 17h – 18h Desfile das delegações : 19h15 Combates : 20H Finais : 00h

Pesagens antecipadas Pré-juvenil/Juvenil (2004-05 - Masculino) : 18h15-19h
Pesagens antecipadas Pré -juvenil/Juvenil (2005-05 Feminino) : 19h-19h30

Domingo dia 3 de junho : Torneio Internacional Pré-juvenil/Juvenil (2004-05)
Pré-juvenil/Juvenil Individual Feminino (2004-05)
Inscrições e pesagens : 9h – 9h15 Desfile das delegações : 9h45 Combates : 10H Finais : 12h30

Pré-juvenil/Juvenil Individual Masculino (2004-05)
Inscrições e pesagens : 12h – 13h Desfile das delegações : 13h30 Combates : 13h45 Finais : 17h

Segunda-feira dia 4 de junho e terça-feira dia 5 : Treinos de cortesia com todas as delegações
10h / 12 H  18h30 /20h30 com participante excepcional !

Algumas anotações 

Entrada de cortesia, kit de identificação com um número de cortesia, animação do “Top-Ippon”, presença de Pom-
Pom girls, DJs, bailarinas brasileiras, fotógrafos, jornalistas e mídias, prêmios prestigiosos com Hinos Nacionais, 
desfile das delegações com as bandeiras, compromisso para cada um de participar a 2 combates ao mínimo, 
cidadezinha de produtores agrícolas e animações durante todo o evento.

Nenhum custo de matricula para as delegações estrangeiras, e francesas fora o Hexágono. Possibilidade de dormir 
nos tatames para as delegações que vem de longe. Um torneio inédito que acontece cada 3 anos.

Regulamento :
 Cada judoca participante deve :

- apresentar um documento de identidade ou passaporte ;
- estar coberto por um seguro de saúde
- estar em dia com as disposições administrativas :
França : licença da FFJDA + passaporte esportivo
Estrangeiro : licença da Federação Internacional de Judô

 A arbitragem seguirá as regras da Federação Francesa de Judô (FFJDA).  Aplicação do regulamento do Código 
esportivo da FFJDA.

 A inscrição (com o kit de identificação) está :
o De cortesia para os Estrangeiros (não franceses) + Franceses de fora o 

Hexagono
o 8€ para os Franceses do Hexagono
o 15€ por time francesa (limitado a 32 times).

 2 combates ao mínimo para cada um
 Os árbitros de cada clube estão bem-vindos e irão beneficiar do “Pacote árbitro” :



Refeição de cortesia - camisa do Torneio “especial árbitro” – garrafa de vinho especial de Fronton + bilhete para 
bebida + convite para a jantar de domingo com um espetáculo excepcional + 1 pacote : 15€ para a sexta-feira a 
noite / 20 € para sábado 9h30/19h / 40€ sábado 9h30/1h / 20 € domingo 9h/18h.

 Acesse à lista dos hotéis : http://www.tourea-sports.................
Possibilidade de dormir nos tatames de cortesia para as delegações distantes (sob simples pedido). Fazer o pedido 
por e-mail judo.ours  @  gmail.com

 As inscrições devem ser enviadas antes do dia 15 de abril de 2018 pelo endereço e-mail : 
judo.ours  @  gmail.com ou por correio endereçado à : Les ours Judo-Club – Lieu-dit “Le Fort” – 31590 VERFEIL 
– França
Uma resposta de confirmação será mandada por e-mail. Não se admite qualquer derrogação após o dia 15 
de abril de 2018.

 Uma equipe médica de qualidade estará à disposição de qualquer participante assim como um serviço de 
osteopatia e de cinesiologia (de cortesia)

 Credenciamento : 2 crachás de treinador por delegação.

 Refeições e bebidas disponíveis (preços acessíveis)

 Para a quinta edição, estão esperados os países seguintes : Albânia, Argélia, Alemanha, Inglaterra, Andorra, 
Azerbaijão, Bélgica, Canada, Costa Rica, Croácia, Escócia, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, França, 
Geórgia, Gana, Hungria, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Marrocos, Holanda, Polônia, Portugal, Rússia, Eslovênia, 
Suíça, Senegal, Sri-Lanka, Turquia.
As delegações das Baleares, Córsega, Canárias, Catalunha, Ibiza, Guadaloupe, Martinica, Mônaco, Ilha da 
Reunião, Países Bascos e Sardenha estarão de novo presentes.
O Brasil e o Japão deverão ser excepcionalmente presentes.

 Este tornei pode se tornar realidade graças ao apoio de diversas entidades : a Liga Occitana de Judô, o 
Comitê 31 de Judô, o Ministério dos Desportes D.D.C.S.P.P., o apoio do C.R.O.S. e do Comitê Departamental 
Olímpico 31, dos parceiros públicos : o Comitê Regional da Occitana, o Conselho Geral da Haute-Garonne, a 
Comunidade dos Municípios da região de Fronton, as Prefeituras de Grisolles, Fronton, Saint-Sauveur, 
Castelnau, os parceiros privados cuja lista será comunicada num futuro próximo num folder, e os 100 
benévolos que estão contribuindo ao sucesso do evento.

Patrick Fererra

Para as delegações estrangeiras e para aquelas francesas fora do Hexagono

 Cortesia para : as inscrições, as entradas, os kits de identificação com um número, os cafés da manhã de 
sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, os espetáculos e as animações durante o torneio.

 Possibilidade de dormir de cortesia sob pedido :
- Numa casa de nossos judocas (2 judocas por família ao mínimo)
- Da maneira japonesa : sobre os tatames

 Prêmios prestigiosos : com os Hinos Nacionais / Desfiles das delegações com as bandeiras / 2 combates ao 
mínimo para cada um / Presença de 25 países / Presença da Televisão francesa e da Impressa local e 
especializada./ Animações / Grande espetáculo de cortesia Domingo dia 3 das 18h. até as 20H.

 Estágios de Judô com participantes excepcionais (Campões Olímpicos Mundiais – Europeios)

http://www.tourea-sports/
mailto:judo.ours@gmail.com
mailto:judo.ours@gmail.com


- Segunda-feira dia 4 de junho: 10h-12h;
- Segunda-feira dia 4 de junho: 18h30-20h30

- Terça-feira dia 5 de junho: 10h-12h;
- Terça-feira dia 5 de junho: 18h30-20h30

- Quarta-feira dia 6 de junho : 14h-17h.
Treinamento excepcional para as crianças do Clube com um(a) campeão (a) olímpico(a) !

 Este torneio internacional na região da Occitana na época do verão oferece condições favoráveis para 
aproveitar do Sul da França (25 degraus). Podemos ajudá-los a visitar os sítios seguintes :

- Visita da cidade de Toulouse
- Bruniquel/St Antonin Noble Val
- Albi
- Château de Cransac -vinho da região de Fronton de Apelação de Origem Controlada (AOC)
Com degustação de vinho

Dear Presidents and JUDO Club Managers, 

We are pleased to invite you to participate to the 5th « 5 Continents Tournament » scheduled 
for 1-2-3 June 2018.

Location :   Fronton (Athletic Sport Center – 3 avenue du stade 31620 Fronton) 

Outstanding participation of several clubs from Japan, United States of America, Russia and 
Brasil.

10 Tatamis areas available.

Friday June, 1st : 

Juniors/Seniors Tournament (before 2000) individual competition by night 7:00 pm to 00:30

Saturday June, 2nd :  

  Animation by team U12 - U11 (2006-07)                     9h-13h.

  Animation by team U9 – U10 (2008-09)            9h-13h

  Tournament U17-16-15 Girl (2001-02-03) Individual     14h-
18h.

  Tournament U17-16-15 Boy (2001-02-03) Individual by night 19h.-
00h.



Sunday June, 3rd :  Tournament U14-13 (2004-05) Individual 9h.-17h.

Monday June, 4, 5, 6 th : Free of charge Stage 10h-12h  +  18h-20h.

This event is opened to all JUDO FIJ licence-holders and/or affiliated to a partner federation. 

So, in addition to your club, we are very proud to welcome foreign delegations issued from 30 
countries, as a record !

*   Friday, 1st june     :   Individual Tournament for   Juniors/Seniors    (Male + Female born before
2000)

Registrations & Weigh-ing : 18h30. - 19h15      Delegations Parade : 19h45        Competition : 20h.   Finals : 
0h30
Anticipated weigh-ing for teams : 20h30 – 21h  Anticipated weigh-ing for Male & Female U17-U16-U15: 21h-
21h30

* Saturday, 2  nd
   June     :   Animation   for U14 to U9 by team     (2006-07 & 2008-09)   

Team     M. + F. Benjamin(e)s  2006/2007 :    F.  -32kg  / F. -40kg / -38Kg / -42kg / -46kg 
Team     M.  Poussin(e)s  2008/2009 :            G.  -27Kg / -30kg / -34kg  / -36kg  / -38kg 

Registrations & Weigh-ing: 9h. - 9h30 Delegations Parade  : 10h.      Competition : 10h15      Finals : 
13h30

«     Cadettes     » Individual      Girls (2001/02/03) :
Registrations & Weigh-ing: 13h30 - 14h30   Delegations Parade: 15h.      Competition: 15h15       Finals : 
18h30

«     Cadets     » Individuel      Garçons (2001/02/03) :
Registrations & Weigh-ing: 17h. - 18h.   Delegations Parade: 19h15      Competition: 19h30      Finals : 
00h.

Anticipated weigh-ing for Male 2004-05): 18h15-19h.  Anticipated weigh-ing for Female 2004-05: 19h-19h30

* Sunday, 3rd June   :   International Tournament     «     Minimes     » U14-U13 
(2004-05)

«     Minimes     » Individual Girls (2004/05  ) :
Registrations & Weigh-ing:  9h.- 9h15     Delegations Parade: 9h45      Competition: 10h.       Finals : 
12h30

«     Minimes     » Individual      Boys (2004/05) :
Registrations & Weigh-ing : 12h. - 13h.    Delegations Parade: 13h30      Competition: 13h45       Finals : 
17h.



* Monday 4  th   and Tuesday 5  th   June   : Free Training with all delegations. 

10h-12h.  /  18h30-20h30  with a special guest.

Rules & Procedures     :

*  Each participant must have : -   up-to-date ID or passeport holder.

-   Health Insurance cover 

-   Administratively in law : 

      - French   :         FFJDA Licence + Sport passport 

                                                                      - Foreigners :   FIJ (or affilate) Licence

*  Arbitration in conformance with the relevant rules of FFJ (French Federation)

  

*  Registration with Bib:            Free for foreigners + DOM-TOM

- 8€ / judoka (for France only)

- 15€ / French team (with limit at 32 teams)

*   2 fights MINIMUM   guarantee for all judokas.

*   All referees are welcomed   and will profit of «     Referee Formule     » :

Free lunch  - Dedicated Tournament referee T-shirt – Wine Bottle from a local Producer from Fronton+ 
Drink Tickets  + Invitation for Sunday Diner with comic show + Defrayal :15€ Friday night  / 20€ 
Saturday Day 9h30/19h. / 40€ Saturday Day&Night 9h30/1h.  / 20€ Sunday Day 9h/18h.

*   Hostel list is provided on following website :

   http://www.tourea-sports.com/tournoi-des-5-continents/

*   On simple demand, for foreign delegations, it’s possible to sleep on Tatamis, for free.

     Contact :  judo.ours@gmail.com

*   Deadline for registration : 2018, April   15th 

by e-mail : judo.ours@gmail.com 

or by post mail at : Les Ours Judo-club  - Lieu dit ‘‘Le Fort’’ - 31590 Verfeil – France

mailto:judo.ours@gmail.com
mailto:judo.ours@gmail.com
http://www.tourea-sports.com/tournoi-des-5-continents/


     

A confirmation message will be sent to you. 

No derogation after deadline.

     

*   A medical staff will be available all along the event. 

*   Additional Service of Osteopath and Kinesiology, Free of charge for competitors, will be 
there. 

     

*   Accreditation : 2 Badges for coach, for each delegation.

*   Lunch & Drink service available.


