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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE WRESTLING - REGULAR 
 

1. A Competição de Wrestling  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 da Federação Paranaense de Wrestling, com apoio 

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

oficiais da Federação Internacional da United World Wrestling - UWW, reconhecidas pela Confederação 

Brasileira de Wrestling, salvo o contido nesse regulamento. 

2. Realização: A data da competição será dia 14/08/2021 no Município de São José dos Pinhais no Centro de 

Esporte e Lazer Max Rosenmann. 

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: 

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

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

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

Educação de Jovens e Adultos devidamente matriculados e frequentando ou participando 

ativamente das aulas 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 não tem data limite de matrícula. 

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

A. Chateaubriand nreassischateaurindjeps@esporte.pr.gov.br 

Campo Mourão nrecampomouraojeps@esporte.pr.gov.br 
Cascavel nrecascaveljeps@esporte.pr.gov.br 
Cianorte nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br  
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  
Francisco 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 
Paranaguánreparanaguajeps@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 
L. do Sul nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br 
Ibaiti nreibaitijeps@seet.pr.gov.br 

 
7. Cada Estabelecimento de Ensino poderá participar com até 01 (um) aluno por sexo, categoria e peso; 

 

8. A competição será disputada nas disciplinas de luta Estilo Livre (EL) nos dois sexos (masculino e feminino) 
e no Estilo Greco-Romano (GR) somente no sexo masculino.  
8.1. Para a categoria 12 – 14 anos poderão ser inscritos 03 (três) alunos-atletas em cada sexo, sendo que 
para os torneios individuais, 01 (um) aluno-atleta por peso e sexo. O aluno - atleta do sexo masculino 
que optar em lutar os dois estilos (Estilo Livre e Greco-Romano) deverá competir somente no peso em 
que está escrito.  
 

mailto:nrecianortejeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrecuritibajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreiratijeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreivaiporajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrelondrinajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nremaringajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreloandajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreparanaguajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreparanavaijeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrepatobrancojeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrepitangajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrepontagrossajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nretelemacoborbajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nretoledojeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreumuaramajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:Vitória%20nreuniaodavitoriajeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrewenceslaubrazjeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nrelaranjeirasdosuljeps@esporte.pr.gov.br
mailto:nreibaitijeps@seet.pr.gov.br


 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

 

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

8.2. Para a categoria 15– 17 anos poderão ser inscritos 05 (cinco) alunos-atletas em cada gênero, sendo 
que para os torneios individuais, 01 (um) aluno-atleta por peso e sexo. O aluno atleta do sexo masculino 
que optar em lutar os dois estilos (Estilo Livre e Greco-Romano) deverá competir somente no peso em 
que está escrito.  

 
9. Será realizada uma competição individual nos dois estilos de luta:  

9.1. Estilo livre: em cada um dos 03 (três) pesos, nos dois sexos para a categoria 12- 14 anos e 05 (cinco) 
pesos, nos dois sexos para a categoria 15-17 anos.   
9.2. Estilo Greco-Romano: em cada um dos 03 (três) pesos para o sexo masculino 12-14 anos e 05 
(cinco) no peso para o sexo masculino na categoria 15-17 anos.   

 
10.  A competição é aberta à participação de alunos-atletas sem graduação mínima estabelecida. 

 
11. A Reunião Técnica de Modalidade com os representantes das equipes participantes tratará 

exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, pesagem, ratificação de 
inscrições, sorteio das chaves além de outros assuntos correlatos. Será realizada no dia da competição 
no período das 08:00 as 08:30.    

 
12.  Situações de WO.  

12.1. Nos casos em que o aluno-atleta posteriormente a realização da pesagem não esteja entre limites 
mínimos e máximos de peso, este aluno-atleta receberá WO e será eliminado da competição.  
12.2. Caso aconteça um WO durante a competição o aluno-atleta será eliminado do combate em 
questão, podendo seguir competindo na chave da repescagem posteriormente ao WO. Caso o aluno-
atleta já esteja na chave da repescagem ele estará automaticamente fora da disputa de medalhas. 

 
13.  Serão aplicados os seguintes pontos de classificação nos torneios individuais que utilizem o sistema de 

disputa por grupos e eliminatória direta com repescagem.   
 

Para a Classe 12-14 anos e 15-17 anos:- 

Vitória por encostamento (imobilização); 
Vitória por desclassificação (acumulo de três faltas); 
Vitória por desclassificação (por violação das regras);  
Vitória por WO;  
Vitória por abandono do oponente durante o combate;  
Vitória por lesão ou intervenção médica  

 
 
 

5 pontos 

Vitória por 10 pontos de diferença em todo combate no Estilo Livre (masculino e feminino) 
Vitória por 8 pontos de diferença em todo combate no Estilo Greco-romano (masculino) 

4 pontos 

Vitória por pontos ao final do tempo de combate  3 pontos 

Derrota por pontos ao final do tempo de combate, desde que tenha feitos pontos técnicos no 
combate.  

1 pontos 

 
14.  Para os TORNEIOS INDIVIDUAIS serão adotados os seguintes procedimentos: 

14.1. Cada aluno-atleta só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso. 
14.2. Para que seja realizada a competição, a categoria de peso deverá ter no mínimo dois alunos - 
atletas inscritos na categoria 12-14 anos e 02 (dois) alunos - atletas inscritos na categoria 15-17 anos. 

 
15.  Serão disputadas as seguintes categorias de peso:  

Categoria 12-14 anos 

CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO (EL – GR) 

Peso Leve (LE) 39-42 kg (Estilo Livre) 44-48 kg (Livre e Greco Romana) 

Peso Médio (ME) 50-54 Kg (Estilo Livre) 52-57 kg (Livre e Greco Romana) 

Peso Pesado (PE) 58-62 kg (Estilo Livre) 68-75 kg (Livre e Greco Romana) 
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Categoria 15-17 anos 

CATEGORIAS DE PESO FEMININO MASCULINO (EL – GR) 

Super Ligeiro (SL) 40 – 43 Kg 45-48 Kg 

Ligeiro (L) 46 – 49 Kg 51-55 Kg 

Peso Leve (LE)  53 - 57 kg  60-65 kg 

Peso Médio (ME) 61 - 65 kg  71-80 kg 

Peso Pesado (PE) 69 - 73 kg  92-110 kg 

 
15.1.  Os limites das categorias de peso foram baseados nas categorias oficiais da United World 
Wrestling (UWW).    
15.2. A pesagem será realizada sob a responsabilidade da Comissão de Pesagem, composta por 02 (dois) 
árbitros (as), com a presença de 03 (três) técnicos (as) a serem sorteados na Reunião Técnica da 
modalidade.  
15.2.1. Os 02 (dois) árbitros responsáveis pela Comissão de Pesagem terão a responsabilidade de:   
15.2.1.1.Árbitro 1: Conferir documentação (credencial) e pesagem;  
15.2.1.2.Árbitro 2: Conferir o peso e realizar o sorteio (através do número sorteado pelo próprio aluno-
atleta). 
 

16.  A pesagem será realizada no dia da competição no período das 08:30 as 09:00.  A pesagem será válida 
para as competições e obedecerá aos seguintes critérios: 
16.1. O aluno-atleta terá direito apenas a uma única pesagem oficial. 
16.2. Será eliminado da competição o aluno-atleta que não comparecer à pesagem e/ou não atender os 
limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso. 
16.3. O aluno-atleta deverá se pesar de malha ou de bermuda e camiseta da respectiva instituição de 
ensino a qual representa.  
16.4. 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.  

17.  O sistema de disputas obedecerá aos seguintes critérios: 
17.1. Nos confrontos com 02 (dois) participantes: melhor de 03 confrontos.  
17.2. Nos confrontos com 03 (três) a 05 (cinco) participantes: disputa de todos contra todos.  
17.3. Nos confrontos com 06 (seis) participantes: será utilizada forma de dois grupos de três no sistema 
todos contra todos em cada grupo onde os campeões de cada grupo fazem a final e os segundos de 
cada grupo se sagram em terceiro lugar.  
17.4.  Nos confrontos com 07 (sete) participantes: será utilizado forma de dois grupos, um grupo com 3 
e o outro com 4 alunos-atletas, no sistema todos contra todos em cada grupo onde os campeões de 
cada grupo fazem a final e os segundos de cada grupo se sagram em terceiro lugar. 
17.5. Nos confrontos com 08 (oito) participantes: será utilizada forma de dois grupos de 4, no sistema 
todos contra todos em cada grupo onde os campeões de cada grupo fazem a final e os segundos de 
cada grupo se sagram em terceiro lugar. 
17.6. A partir de 9 (nove) participantes: será utilizado o sistema de eliminatória direta. Os alunos-atletas 
que perderam para os finalistas se classificam automaticamente para a repescagem. Serão dois grupos 
de repescagem, um sendo formado pelos perdedores do primeiro finalista e o outro com os perdedores 
do segundo finalista. As lutas da repescagem começam com os alunos-atletas que perderam na primeira 
rodada (eliminatória) e vão avançando por eliminação direta até enfrentar os perdedores da rodada da 
semifinal. Os ganhadores do último confronto da repescagem receberão cada um uma medalha de 
bronze 

 
18. O tempo de luta será de dois períodos (rounds) independentes de 2 minutos de duração com um 

intervalo de 30 segundos entre eles.   
 

19. O aluno-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente 
uniformizado.  



 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

 

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

 
20. Para a competição de Wrestling os alunos - atletas poderão competir de malha ou de bermuda e 

camiseta, desde que a vestimenta seja identificada com a logomarca da instituição de ensino a qual 
representa. 

 
21. É facultativo o uso de sapatilhas de Wrestling.  
 

    22.  Nas lutas o (a) primeiro (a) aluno (a) - atleta a ser chamado (a) deverá colocar uma tornozeleira 
 vermelha e o (a) segundo (a) aluno (a) -atleta a ser chamado (a) deverá colocar uma tornozeleira azul. A 
 tornozeleira será fornecida pela equipe de arbitragem, antes do início de cada luta. Caso o aluno atleta 
 tenha a malha de competição, é opcional o uso da tornozeleira. 

 
 23.  Não será permitido uso de qualquer acessório com parte metálica (ex: anéis, colares, joelheira articulada,  
  grampos de cabelo). 

 
24. Procedimentos da competição: 

24.1. Equipe de arbitragem para cada área de luta será composta por: Um (01) Árbitro Presidente; Um 
(01) Árbitro Central; Um (01) Segundo Árbitro e Um (01) Mesário.  
24.2. Serão consideradas atribuições de cada integrante da equipe de arbitragem: 
24.2.1 Árbitro Presidente: decide entre a pontuação aplicada pelo arbitro central e pelo segundo árbitro 

decidindo qual pontuação será anotada oficialmente (voto de minerva). 
24.2.2. Árbitro Central: autoridade máxima dentro da área de combate, cuja ordem os lutadores devem 
obedecer imediatamente; marca os pontos que serão anotados pelo mesário caso confirmados pelo 
segundo árbitro e marca as irregularidades, caso ocorram.  
24.2.3. Segundo Árbitro: confirma ou não os pontos computados pelo árbitro central.  

  24.2.4. Mesário: Controla o tempo do combate e anota os pontos. 
24.3. As ações técnicas realizadas durante os combates da categoria 12 a 14 anos e 15 a 17 anos seguira 
o sistema de pontuação da United World Wrestling (UWW). 
24.3.1. Ações positivas que computarão 01 ponto: Conduzir o oponente para fora de área de combate; 

passar para as costas do oponente quando estiver em ação no solo. 
24.3.2. Ações que computarão 2 pontos: Técnicas realizadas no tapete que tem como objetivo 
expor as escapulas do oponente contra o solo (exposição das costas); auto exposição do atleta 
colocando as próprias costas no solo; passagem para as costas saindo da posição em pé.  
24.3.3. Ações que computarão 4 pontos: Projeções de média amplitude que se inicia na posição de 
pé e tem como objetivo levar o oponente até o solo expondo as suas escapulas; retirada do 
oponente do solo seguida de projeção de média amplitude e de exposição das escapulas no solo. 
24.3.4. Todas as ações que computarão 5 pontos: Projeção de alta amplitude onde o oponente é 
arremessado acima da linha da cabeça. 

25.  Serão consideradas ilegalidades: 
25.1. Segurar na roupa do adversário durante o combate. Na primeira vez o aluno-atleta será advertido 
e na reincidência desta ação será computado 01(um) ponto para o seu oponente.  
25.2. Chutes, socos, cabeçadas e qualquer outra forma de golpe contundente no oponente. Será punido 
com a desclassificação do combate.  
25.3. Mordidas e puxões de cabelo. Será punido com a desclassificação do combate. 
25.4. Utilização de qualquer técnica de chave ou estrangulamento. Será punido com a desclassificação 
do combate. 
25.5. Xingamento, desrespeito ou qualquer outra atitude considerada antidesportiva contra o oponente, 
equipe de arbitragem e demais presentes. Será punido com a desclassificação do combate. 

 

26.  O combate será considerado terminado quando: 
26.1. Um (a) aluno (a) atleta alcançar 10 pontos de diferença sobre seu oponente no Estilo Livre e 8 
pontos de diferença sobre o seu oponente no Estilo Greco-romano.  
26.2.  Terminar o tempo regulamentar.  
26.3.  Um aluno-atleta vencer por pontos. 
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26.4. Ocorrer uma imobilização/encostamento (dominar o oponente com as duas escápulas no tapete). 
26.5.  Um (a) aluno (a) atleta for desclassificado. 
26.6. Um (a) aluno (a) atleta sofrer uma lesão que o impeça de continuar no combate ou por 
intervenção médica. 
26.7.  Se o combate acabar empatado em número de pontos, será aplicado os critérios de desempate na 
seguinte ordem: 
26.7.1 Aluno-atleta que realizou a técnica de maior valor durante o combate; 
26.7.2 Aluno-atleta que apresentar a menor quantidade de faltas; 
26.7.3 Caso o empate permaneça, o aluno-atleta que pontuou por último será declarado o vencedor do 

combate. 
 

27.  A competição será realizada em uma área oficial  de Wrestling (tapete olímpico). 
 

28.  A premiação com medalhas obedecerá aos seguintes critérios: 
28.1. Nos confrontos com até 5 (cinco) participantes serão premiados os classificados em 1º, 2º e um 3º 
lugar. 
28.2. Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes serão premiados os classificados em 1º, 2º e 
dois 3º lugares. 

 
   29. Toda e qualquer solicitação de substituição de atletas inscritos na competição e categorias deverá 
obedecer às normas do Regulamento Geral. 
 

30. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da federação de Wrestling /SEED/Paraná Esporte, 
não podendo essas resoluções contrariar as regras oficiais e o regulamento geral. 

 

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

 
1. 03 atletas campeões por sexo e peso inscritos e participantes da competição realizada pela Federação 
Paranaense de Wrestling em 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 

  
2. 02 técnicos inscritos (constando o nome na ficha de inscrição do atleta) e participantes da competição 
realizada pela Federação Paranaense de Wrestling em 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o 
seguinte: 

2.1. Técnico 1 - Técnico que tiver o maior número de atletas  do sexo masculino com direito a convocação 
para os Jogos Escolares Brasileiros; 
2.2. Técnico 2 - Técnico que tiver o maior número de atletas do sexo feminino 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 realizada pela Federação Paranaense de Wrestling em 2021. 

 
3.  O Regulamento dos Jogos Escolares Brasileiros 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. 05 atletas campeões por sexo, peso, inscritos e participantes da competição realizada pela Federação 
Paranaense de Wrestling em 2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 
 

2. 02 técnicos inscritos e participantes da competição realizada pela Federação Paranaense de Wrestling em 
2021. Como critério de convocação fica estabelecido o seguinte: 
2.1. Técnico 1 - Técnico que tiver o maior número de atletas do sexo masculino com direito a 
convocação para os Jogos da Juventude; 
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2.2. Técnico 2 - Técnico que tiver o 2º maior número de atletas do sexo feminino 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 realizada pela Federação Paranaense de Wrestling em 2021. 
2.4. 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. 
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MAPA OFÍCIO - WRESTLING 
Vimos pelo presente solicitar a inscrição do Estabelecimento de Ensino abaixo denominado (preencher os dados corretos 

do Estabelecimento de Ensino), para participar dos 67º Jogos Escolares do Paraná / 2021. Registro abaixo: A 

Fase, a quantidade de atletas por Modalidade /Categoria/Sexo, nas quais estaremos participando de acordo com o 
proposto no Regulamento para cada Fase. Declaramos ainda que temos conhecimento e obedecemos aos termos contidos 
neste Regulamento e que todo o aluno participante pelo nosso estabelecimento de ensino encontra-se em perfeitas 
condições de saúde. Por ser verdade firmo o presente. 

               

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO:        FONE: (DDD) 

NRE: 

RELAÇÃO DE DIRIGENTES  
NOME COMPLETO:- CHEFE DE DELEGAÇÃO R.G CELULAR 

  
    

        
NOME COMPLETO / PROFESSORES R.G CELULAR 

      

      

      

      

      

        
NOME COMPLETO / APOIO R.G CELULAR 

 
    

 
    

 

 

 

   

NOME DO DIRETOR (ª)                      R.G FONE/CELULAR 

    

ASSINATURA 

 
 
 

CARIMBO DO ESTABELECIMENTO ENSINO e/ou DIRETOR 

ANEXO II                                        NRE_____________ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

 

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – WRESTLING  
 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO:        FONE: (DDD) 

NRE: 

 

FEMININO - 12-14 ANOS 
 

NOME COMPLETO PESO R.G DATA NASC. 

  
Peso Leve 

(LE)     

  
Peso 

Médio 
(ME) 

    

  
Peso 

Pesado 
(PE) 

    

 
 

NOME DO PROFESSOR (ª)  / TÉCNICO (ª)                    R.G FONE/CELULAR 

    

 

 
 
 

 

 
NOME DO DIRETOR (ª)                      R.G FONE/CELULAR 

    

ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO DO ESTABELECIMENTO ENSINO e/ou DIRETOR 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

 

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

ANEXO II                                        NRE_____________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO – WRESTLING  
 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO:        FONE: (DDD) 

NRE: 

MASCULINO - 12-14 ANOS 
 

NOME COMPLETO PESO R.G DATA NASC. 

  
Peso Leve 

(LE) 
    

  
Peso 

Médio 
(ME) 

    

  
Peso 

Pesado 
(PE) 

    

 
NOME DO PROFESSOR (ª)  / TÉCNICO (ª)                    R.G FONE/CELULAR 

    

 

 
 
 

 

 
NOME DO DIRETOR (ª)                      R.G FONE/CELULAR 

    

ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO DO ESTABELECIMENTO ENSINO e/ou DIRETOR 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

 

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

ANEXO II                                        NRE_____________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO – WRESTLING  
 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO:        FONE: (DDD) 

NRE: 

 

FEMININO - 15-17 ANOS 
 

NOME COMPLETO PESO R.G DATA NASC. 

  
Super 
Ligeiro 

(SL) 
    

  Ligeiro (L)     

  
Peso Leve 

(LE) 
    

 
Peso 

Médio 
(ME) 

  

 
Peso 

Pesado 
(PE) 

  

 
NOME DO PROFESSOR (ª)  / TÉCNICO (ª)                    R.G FONE/CELULAR 

    

 

 
 
 

 

 
NOME DO DIRETOR (ª)                      R.G FONE/CELULAR 

    

ASSINATURA 

 
 
 
 
 

CARIMBO DO ESTABELECIMENTO ENSINO e/ou DIRETOR 



 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE / PARANÁ ESPORTE 
67º JOGOS ESCOLARES DOS PARANÁ  

 

67º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ 
 

ANEXO II                                        NRE_____________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO – WRESTLING  
 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO:        FONE: (DDD) 

NRE: 

 

MASCULINO - 15-17 ANOS 
 

NOME COMPLETO PESO R.G DATA NASC. 

  
Super 
Ligeiro 

(SL) 
    

  Ligeiro (L)     

  
Peso Leve 

(LE) 
    

 
Peso 

Médio 
(ME) 

  

 
Peso 

Pesado 
(PE) 

  

 
NOME DO PROFESSOR (ª)  / TÉCNICO (ª)                    R.G FONE/CELULAR 

    

 

 
 
 

 

 
NOME DO DIRETOR (ª)                      R.G FONE/CELULAR 

    

ASSINATURA 

 
 
 
 
 

CARIMBO DO ESTABELECIMENTO ENSINO e/ou DIRETOR 

 


