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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO JUDÔ 

1. A Competição de Judô dos Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Paraná, através da 

Secretaria de Estado da Educação e Esporte (SEED), Paraná Esporte, Núcleos Regionais de Educação (NRE) e 

Escritórios Regionais do Esporte (EREs), com a realização pela Federação Paranaense de Judô e apoio das 

Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar, de acordo com as regras 

oficiais da Federação Internacional de Judô (FIJ) Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e por este 

regulamento, sendo realizada disputa de Torneio Individual em cada uma das 08 (oito) categorias de peso. 

 
2. Realização: A data da competição será dia 14/08/2021 no Centro de Iniciação Cajuru, localizado na rua 

Antônio Moreira Lopes, n. 190 -  Município de Curitiba/PR. 

 
3. Poderão participar todos os estabelecimentos de ensino pertencentes aos Sistemas Municipais, Estadual, 

Particular e Federal de Educação do Estado do Paraná, conforme o previsto na Constituição Federal do 

Brasil.  

 
4. Poderão participar atletas do sexo masculino e feminino nas seguintes categorias do Regular: 

 Categoria 15-17 anos: 01/01/2004 à 31/12/2006. 

 Categoria 12-14 anos: 01/01/2007 à 31/12/2009 

4.1  Para os alunos com deficiência (ACD) 

 Categoria 11 a 13 anos: 01/01 2008 a 31/12/2010 

 Categoria 14 a 17 anos: 01/01/2004 a 31/12/2007 

 

5. Condição de Participação: Poderão participar alunos da Educação Básica do Ensino Regular, Educação de 

Jovens e Adultos e Alunos com Deficiência Visuais devidamente matriculados e frequentando ou 

participando ativamente das atividades on-line. 

5.1 Data limite de matrícula para alunos de 12-14 anos será até o dia 30/04/2021. 

5.2 Para alunos de 15-17 anos e alunos com deficiência (ACD) não tem data limite de matrícula. 

6. Inscrições: A ficha de inscrição estará disponibilizada no site dos Jogos Escolares do Paraná como tambem 

anexo a este Regulamento. Enviar a ficha eletronicamente até dia 04/08/2021 no e-mail do NRE a qual 

pertence o estabelecimento de ensino de sua região: 

Apucarana nreapucaranajeps@esporte.pr.gov.br 
AM Norte nreamnortejeps@esporte.pr.gov.br 
AM Sul nreamsuljeps@esporte.pr.gov.br 
Assis C. nreassischateaubriandjeps@esporte.pr.gov.br 
Cpo Mourão nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 
Cascavel nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 
Cianorte nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br 
C.Procópio nrecornelioprocopiojeps@esporte.pr.gov.br 
Curitiba nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br 
Dois Vizinhos nredoisvizinhosjeps@esporte.pr.gov.br 
Foz do Iguaçu nrefozdoiguacujeps@esporte.pr.gov.br 
Fco Beltrão nrefranciscobeltraojeps@esporte.pr.gov.br 
Goioerê nregoioerejeps@esporte.pr.gov.br 
Guarapuava nreguarapuavajeps@esporte.pr.gov.br 
Irati nreiratijeps@esporte.pr.gov.br 
 Ivaiporã nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br 

Jacarezinho nrejacarezinhojeps@esporte.pr.gov.br 
Londrina nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br 
Maringá nremaringajeps@esporte.pr.gov.br 
Loanda  nreloandajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranaguá nreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br 
Paranavaí nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br 
P. Branco nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br 
Pitanga nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br 
P.Grossa nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br 
T.Borba nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br 
Toledo nretoledojeps@esporte.pr.gov.br 
Umuarama nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br 
U.Vitória nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br 
W. Braz nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br 
Lar. Sul nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 
Ibaiti nreibaitijeps@esporte.pr.gov.br 
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7. A competição é aberta à participação de alunos que obedeçam à graduação mínima estabelecida: 

 Categoria 12-14 anos: Feminino e Masculino faixa azul. 

 Categoria 15-17 anos: Feminino: faixa amarela; Masculino: faixa verde. 

    Para os atletas com deficiência: Atletas com deficiência Visual (B1, B2 e B3). 
 A comprovação da graduação mínima exigida será comprovada pelo cadastro da Federação Paranaense de 

Judô - FPRJ, ou ainda outra Entidade Estadual de Administração do desporto ligada a CBJ. 

8.1.  Atletas que não tiverem sua comprovação efetuada conforme o item 8 poderão participar da 

competição desde que apresentem a Coordenação da Modalidade/Comissão Técnica, um termo de 

responsabilidade isentando a coordenação(CCO) de qualquer acidente que venha a ocorrer com os mesmos 

(Anexo V). 

9. Cada aluno só poderá ser inscrito e competir em 01 (uma) categoria de peso. 

10. Cada estabelecimento de ensino pode inscrever 01 aluno por classe/sexo e categoria de peso. 

11. Na pesagem o Estabelecimento de Ensino indicará somente um atleta para subir na balança, caso atleta não 

compareça, estará eliminado da Competição. 

12. Para que seja realizada a competição a categoria de peso deverá ter no mínimo 02 (dois) estabelecimentos 
inscritos. No caso de apenas (01) um (a) atleta inscrito (a), serão computados os pontos para o 
Estabelecimento de Ensino e o (a) atleta receberá sua premiação. A confirmação dos alunos nas respectivas  
Categoria de peso deverá ser conforme o quadro a seguir: 

CATEGORIAS  
DE PESO 

Categoria 12 a 14 anos Categoria 15 a 17 anos 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Super Ligeiro até 36 Kg até 36 kg - 40 kg - 50 kg 

Ligeiro até 40 Kg até 40 kg -  44 kg - 55 kg 

Meio leve até 44 kg até 44 kg - 48 kg - 60 kg 

Leve até 48 kg até 48 kg - 52 kg - 66 kg 

Meio médio até 53 kg até 53 kg - 57 kg -  73 kg 

Médio até 58 kg até 58 kg -  63 kg -  81 kg 

Meio pesado até 64 kg até 64 kg -  70 kg -  90 kg 

Pesado acima de 64 kg acima de 64 kg + 70 kg + 90 kg 
 

13. A pesagem será realizada no mesmo dia da competição conforme data, horário e local a serem 

determinados pela Comissão Organizadora. 

14. Toda e qualquer ação para perda rápida de peso que coloque em risco a saúde do aluno-atleta, será relatada 

e encaminhada para CEE, ficando o técnico sujeito as sanções previstas. 

15. A pesagem será válida para a competição e obedecerá ao seguinte: 

15.1 Serão eliminados da competição o (a) aluno (a) que não comparecer a pesagem e/ou não atender os 
limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso; 
15.2. O (a) aluno (a) terá direito apenas a uma pesagem oficial; 
15.3. Todos os alunos deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant (feminino), não havendo tolerância 

de peso. Em hipótese alguma os (as) alunos (as) poderão pesar com o corpo nu. 

15.4. Para compor a equipe de pesagem, na sessão técnica da modalidade serão sorteados 3(três) técnicos 

para o masculino mais 1(um) suplente e 3(três) técnicas para o feminino mais 1(um) suplente, para cada dia 

de pesagem. 
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16. O tempo de luta será: 
16.1. Categoria 12-14 anos – 03 (três) minutos para ambos os sexos. 
16.2. Categoria 15-17 anos – 04 (quatro) minutos para ambos os sexos. 
 
 

17. Sistema de apuração nas competições obedecerá ao seguinte: 
17.1. Nos confrontos com até 05(cinco) participantes: Rodízio; 
17.2. Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes: Repescagem Olímpica. 

18. Os alunos atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes (judogui) estabelecidos pelas regras 
da CBJ serão impedidos de competir. 
 

 
19. A premiação com medalhas obedecerá ao seguinte: 

19.1. Nos confrontos com até 05 (cinco) participantes serão premiados os classificados em 1º, 2º e um 
3ºlugar. 
19.2. Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes serão premiados os classificados em 1º, 2º e dois 3º 
lugares. 
 

20. Transporte: Não será ofertado transporte aos participantes, nem hospedagem, visto que a competição 
ocorrerá em um dia. 

21. Alimentação: A Paraná Esporte ofertará alimentação aos participantes oficialmente inscritos. 

22. Os casos omissos no Regulamento Específico de Judô serão resolvidos pela Comissão Técnica da federação 

de Judô/SEED/Paraná Esporte.  

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS:  JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12 A 14 ANOS 

1.  08 atletas por sexo, inscritos e participantes da competição da federação Paranaense de Judô  2021. Como 

critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

1.1.  O atleta deverá ser campeão (ã) da competição da federação Paranaense  de Judô 2021 na sua categoria 

de peso. 

2. Dois (02) técnicos inscritos (constando o nome na ficha de inscrição do atleta) e participantes  da competição. 

Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

2.1.  Técnico 1 - Técnico que tiver o maior número de atletas com direito a convocação para os Jogos 

Escolares Brasileiros; 

2.2. Técnico 2 - Técnico que tiver o 2º maior número de atletas com direito a convocação para os Jogos 

Escolares Brasileiros; 

2.3.  Em caso de empate entre os técnicos, será convocado o técnico com maior número de medalhas na 

competição 2021.   

3.  O Regulamento dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos 

sem registro do CREF. O professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 

 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS PARA O JOGOS DA JUVENTUDE 15 A 17 ANOS 

1. 08 atletas por classe/sexo, inscritos e participantes da competição da federação Paranaense de Judô 2021. 

Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

1.1.  O atleta deverá ser campeão (ã) da competição da federação Paranaense de Judô 2021 na  sua categoria 

de peso. 

 
2. 02 técnicos inscritos (constando o nome na ficha de inscrição do atleta) e participantes. Como critério de 

convocação fica estabelecido o seguinte: 
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2.1.  Técnico 1 - Técnico que tiver o maior número de atletas com direito a convocação para os Jogos da 

Juventude; 

2.2. Técnico 2 - Técnico que tiver o 2º maior número de atletas com direito a convocação para os Jogos da 

Juventude; 

2.3.  Em caso de empate entre os técnicos, será convocado o técnico com maior número de medalhas na 

competição 2021. 

3.  O Regulamento dos Jogos da Juventude, NÃO permite a participação de técnicos sem registro do CREF. O 

professor/técnico convocado deve estar com seu CREF em dia. 
 

1. O Regulamento das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos sem 
registro do CREF. Para STAFF não é obrigatório à apresentação do CREF. 

 

 

 

CRITERIOS PARA CONVOCAÇÃO DOS ATLETAS E TÉCNICOS PARA AS PARALIMPIADAS ESCOLARES 

1. O atleta deverá ser campeão (ã) da competição da federação Paranaense de Judô 2021 na  sua categoria de 

peso. 

2.  O Técnico que tiver o maior número de atletas com direito a convocação para as Paralimpíadas Escolares. 
3. O Regulamento das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional, NÃO permite a participação de técnicos sem 

registro do CREF. Para STAFF não é obrigatório à apresentação do CREF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


