
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ 

OUTLINE 

Campeonato Paranaense 
aspirante sub-11, 13, 15 e 18 

Campeonato Paranaense 
por Equipes 

LOCAL: GUARAPUAVA-PR 

29 DE OUTUBRO DE 2022 

VERSÃO 30/09/2022 

F. PR. JUDO

FPRJUDO.COM.BR 
"LUTANDO POR UM SER MELHOR" 

UNIPAX 
CO NSTR UTORA 

ZÃCÃRIÃS1.

�� 
� l_!....---

HOTÉIS THOMASI 

� 

SAN JUAN 

HOTÉIS 



FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ 

“Lutando por um ser melhor” 

FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 

ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nª 11894 

___________________________________________________________________________________________ 

Rua Carlos Klemtz, 163 – sala 02 – Fazendinha - Curitiba-Pr - CEP: 81.320-000 - Fone: (41) 3079-8638 

   Home  www.fprjudo.com.br                  Email: administrativo@fprjudo.com.br 

Campeonato Paranaense Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 18 
Aspirante (M/F) e Campeonato Paranaense Por Equipe 

Data: 28 e 29 de outubro de 2022. 
Local: Ginásio de Esportes Joaquim Prestes 

Endereço: Rua Brigadeiro Rocha, 558, Trianon, 85012-260, Guarapuava-Pr 

PROGRAMAÇÃO: 

Data: 28 de outubro de 2022 (Sexta-feira).
Local: Ginásio de Esportes Joaquim Prestes 

Endereço: Rua Brigadeiro Rocha, 558, Trianon, 85012-260, Guarapuava-Pr 

 17:00h às 17:30h => Balança livre 

 17:30h às 18:00h => Pesagem Oficial Sub 11, Sub 13 Aspirante 

 18:00h às 18:30h => Pesagem Oficial Sub 15 e Sub 18 Aspirante  

 18:30h às 19:00h => Pesagem Oficial dos atletas para Campeonato Por Equipe (primeiros 
pesos). – (Masc./ Fem.) 

Data: 29 de outubro de 2022 (sábado).
Local: Ginásio de Esportes Joaquim Prestes 

 06:30h às 07:00h => Balança livre 

 07:00h às 07:30h => Pesagem Oficial Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 18 Aspirante 

 07:30h às 08:00h => Pesagem Oficial dos atletas para Campeonato Por Equipe (primeiros 
pesos). – (Masc./ Fem.) 

 08:30h => Congresso Técnico 

 08:30h => Aquecimento 

 09:00h => Abertura de Competição 

 09:30h => Previsão de início da competição da Classe Sub 11 

 10:30h => Previsão de início da competição da Classe Sub 13 

 11:15h => Previsão de início da competição da Classe Sub 15 

 12:00h => Previsão de início da competição da Classe Sub 18 

 13:45h => Previsão de início da competição da Equipes Veteranos e SUB 11. 

 14:45h => Previsão de início da competição da Equipes SUB 18 e SUB 15. 
 15:45h => Previsão de início da competição da Equipes SUB 13 e Sub21/Sênior.

OBS: As previsões estão sujeitas a sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento do 
evento e demais condições adversas. 

➢ Todas as categorias Aspirante – classifica somente os 2 (dois) melhores atletas por
categoria para o Meeting Interestadual Interclubes (ASPIRANTES).

➢ Limite de graduação para inscrições na Classe Aspirante: Sub 11 até Cinza, Sub 13 até
Azul, Sub 15 até Amarela e Sub 18 até Laranja, SOMENTE JUDOGUI BRANCO para todas as
essas classes.

http://www.fprjudo.com.br/
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➢ Equipes Sub 11, Sub 13, Sub15 e Veteranos > Judogi Branco.

➢ Equipes Sub18 e Sub21/Sênior > Judoqi branco e azul

➢ Regulamento: Por Equipe – Regulamentos específicos

1. Inscrições: - As inscrições devem ser feitas na plataforma Zempo, até o dia 26 de
outubro de 2022 às 23:59h (quarta-feira), após este horário as inscrições serão
travadas.

2. Valor da Inscrição individual: R$ 90,00 (noventa reais) para pagamento até 26 de
outubro de 2022. O pagamento deverá ser antecipado ao Sensei responsável pela sua
entidade. 

3. Inscrições:- As inscrições da Competição Por Equipe devem ser realizadas via
e-mail, secretaria1@fprjudo.com.br até o dia 26 de outubro de 2022 (Quarta-feira)
às 23:59h, após este horário não serão aceitas.

4. Valor da Inscrição por equipe: R$ 200,00 (duzentos reais) para pagamento até 26 de
outubro de 2022. O pagamento deverá ser antecipado ao Sensei responsável pela sua
entidade. 

5. Disponibilizaremos a inscrição tardia dos atletas individual até dia 28/10 16:00h
com o valor de R$180,00 conforme tabela de custo, 100% do valor da mesma e
através do e-mail da Federação Paranaense de Judô secretaria1@fprjudo.com.br
juntamente com o comprovante de pagamento.

6. Disponibilizaremos a inscrição tardia das Equipes até dia 28/10 16:00h com o valor
de R$400,00 conforme tabela de custo, 100% do valor da mesma e através do e-
mail da Federação Paranaense de Judô secretaria1@fprjudo.com.br juntamente
com o comprovante de pagamento

7. Inscrição tardia de Técnicos até dia 28/10 16:00h com o valor de R$90,00 conforme
tabela de custo, enviar através do e-mail da Federação Paranaense de Judô
secretaria1@fprjudo.com.br juntamente com o comprovante de pagamento.

8. Tesouraria: A Tesouraria estará disponível das 08:30h às 15:00h do dia 29 de outubro
de 2022 (Sábado) no local do Campeonato.

9. Técnicos: Os técnicos deverão apresentar a Carteira da F.PR.Judô. com selo/2022 e ter
participado do Curso de Credenciamento de Técnico 2022 para receber suas
respectivas credenciais, o que lhe dará direito de atuar. Os mesmos deverão ter feito a
sua inscrição na Plataforma Zempo, até o dia 26 de outubro de 2022 às 23:59h
(quarta-feira) sem custo.

http://www.fprjudo.com.br/
mailto:secretaria1@fprjudo.com.br
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10. Todos os atletas deverão apresentar na pesagem a Carteira da F.PR.Judô. com 
selo/2022, Termo de Responsabilidade e Responsabilidade COVID. 

 
11. Só poderão participar, atletas cujas academias estiverem em dia com suas respectivas 

obrigações conforme Capítulo II, Seção I, Subseção II, Art.13, Parágrafo III, IV e V do 
Estatuto da F.PR.Judô. 

 
12. Alojamento: Sensei Ivanildo Josefi 42 99964-3721 

 
 

13. Alimentação: Será indicado no dia do evento 
 

14. Hospedagem: 
 

Hotel Adria 
Endereço: R. Vicente Machado, 1758 - Centro, Guarapuava - PR, 85010-260 
Telefone: (42) 3623-8131 

 
Hotel Dom Baroni 
Endereço: R. Cap. Rocha, 1822 - Centro, Guarapuava - PR, 85060-400 
Telefone: (42) 3035-7328 
 

Hotel San Marino 
Endereço: Av. Manoel Ribas, 3863 - Conradinho, Guarapuava - PR, 85055-010 
Telefone: (42) 3624-3200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fprjudo.com.br/
https://www.google.com/search?q=hotel+adria+premium+endere%C3%A7o&ludocid=9665229219652801628&sa=X&ved=2ahUKEwjPrrvg_ar6AhXiDtQKHej8AMUQ6BN6BAhoEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+adria+premium+telefone&ludocid=9665229219652801628&sa=X&ved=2ahUKEwjPrrvg_ar6AhXiDtQKHej8AMUQ6BN6BAhmEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSIk3LTexNDRgtFI1qLA0SU0zNjM2Mk5MTbJISTG2MqiwMDMyTE5MNjEB0pYmpsleYhn5Jak5CokpRZmJCumliUWJBaWJZYkAQZUXGA&q=hotel+adria+guarapuava&oq=hotel++adria&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512l2j0i512l2j46i175i199i512j0i512l3.19719j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+dom+baroni+endere%C3%A7o&ludocid=756192860687019215&sa=X&ved=2ahUKEwjdksqL_qr6AhVtFLkGHYeJD1kQ6BN6BAhtEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+dom+baroni+telefone&ludocid=756192860687019215&sa=X&ved=2ahUKEwjdksqL_qr6AhVtFLkGHYeJD1kQ6BN6BAhqEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwUESQCAYBtCxNW5g08K-KCVHcIsv_mIGqcE4vvfKigfepj4cIlklirERn1XkpZZdLwlwyo3ig6HBam1AHvPsp3qNN-1siQdzyPHcWHiQcT148QPKPxnO&q=hotel+dom+baroni+guarapuava&oq=hotel+dom+baroni+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512.9880j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=san+marino+palace+hotel+endere%C3%A7o&ludocid=16697278729425829409&sa=X&ved=2ahUKEwj94_ql_qr6AhUYIrkGHXwHA6QQ6BN6BAhyEAI
https://www.google.com/search?q=san+marino+palace+hotel+telefone&ludocid=16697278729425829409&sa=X&ved=2ahUKEwj94_ql_qr6AhUYIrkGHXwHA6QQ6BN6BAhvEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSS4zTy8rMmC0UjWosDRJTTM2MzUyM0tJSTFMMrUyqEg1T7JINLOwTDE3TE5KNTL0ks7IL0nNUShOzFPITSzKzMtXSC9NLEosKE0sSwQA3z8Zzg&q=hotel+san+marino+guarapuava&oq=Hotel+San+Mari&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j0i131i433i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512l3j0i512l2.8584j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Classe Masc./Fem Categoria de Peso Peso 

    

  

                  
  
 

 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
 

NOME DO ATLETA:________________________________________________DATA DE NASC.:____/____/____ 
ENTIDADE:____________________________ Nº. FPRJ: _______________ Nº. ZEMPO:___________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________ Nº.________ CIDADE:____________________ 
CEP:_________________________TELEFONE OBRIGATÓRIO CEL: (         )____________________________ 
RG. Nº._________________________________ CPF Nº._____________________________________ 
 

TERMO PARA ATLETA MENOR DE IDADE 
 

Eu, _________________________________________, abaixo assinado na qualidade de pai/mãe responsável 
pelo (a) menor acima qualificado (a), autorizo a sua participação no ____________________________________ 
a realizar-se no(s) dia(s) ______ / _______ / ______ na Cidade de _____________________________________ 
.Declarando ter pleno conhecimento das Normas do evento e ao mesmo tempo, isento de qualquer 
responsabilidade a Confederação Brasileira de Judô e Federação Paranaense, por qualquer acidente que 
aconteça antes, durante e após a realização do Evento. 
   ________ de ____________de ________.                                  ___________________________ 
                                                                                                         Assinatura do pai/mãe responsável 
 

TERMO PARA ATLETA MAIOR DE IDADE 
 

Eu ,_________________________________________,abaixo assinado na qualidade de atleta responsável e de 
maior qualificado(a), responsabilizo-me por minha participação no _____________________________ a realizar-
se no(s)     dia(s) ______ / _______ / ______ na Cidade de ______________________ .Declaro ter pleno 
conhecimento das Normas do evento e ao mesmo tempo, isento de qualquer responsabilidade a Confederação 
Brasileira de Judô e Federação Paranaense, por qualquer acidente que aconteça antes, durante e após a 
realização do Evento. 
                                                        
   ________ de ___________de ___.                                               ___________________________ 
                                                                                                         Assinatura do pai/mãe responsável 
 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E COVID 
 

AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor _____________________________ sob minha 
responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada pela Federação Paranaense de 
Judô para fins de divulgações de resultados na internet (site, redes sociais e youtube). Declaro ainda gozar de 
saúde para a participação na competição acima mencionada, bem como declaro por minha honra não ter contato 
ou sintomas relacionados ao COVID-19 no último período de 72hrs, me comprometendo a informar imediatamente 
a equipe de trabalho e coordenação caso apresente algum dos sintomas como febre, dor de cabeça, vômito, 
diarreia, fadiga ou falta de ar ou outros sintomas relacionados a doença, ciente do meu afastamento preventivo se 
necessário. 
   _______ de ___________de _______.                                               ________________________ 
                                                                                                                   Assinatura e número do RG 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fprjudo.com.br/
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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  PPAARRAANNAAEENNSSEE                                                                                                                                                                    

PPOORR  EEQQUUIIPPEESS    22002222.. 

  
 

1. Será disputado no masculino e feminino. 

2. Cada Entidade poderá participar com mais de uma equipe em cada uma das classes de idade. 

3. No feminino e no masculino os atletas poderão disputar em outra classe de idade para formar equipe 

(desde que seja na classe de idade mais velha). 

4. Com referência à classe de idade os atletas poderão subir uma categoria acima, exemplo: no 
máximo (02)dois atletas do Sub 09 poderão compor a equipe do Sub 11, no máximo (02)dois 
atletas do Sub11 poderão competir no Sub13, no máximo (02)dois atletas do Sub13 poderão 
competir no Sub 15, no máximo (02)dois atletas os do Sub 18 no Sub 21/Sênior, desde que tenha 
autorização por escrito do Professor e do responsável do atleta. Os atletas do Sub 15 não poderão 
subir para o Sub 18 e os do Sênior para o Veteranos. 

5 – Todas as equipes deverão entregar termo de responsabilidade individual ou coletiva de todos os 

atletas na mesa técnica. 

6. Toda a equipe deverá entregar uma relação nominal dos atletas por categoria constando os titulares 
e eventuais reservas, na confirmação das equipes, no dia da competição, na mesa dos apontadores 
de todos os atletas. 

6.1 – A escalação poderá ser trocada a cada confronto, podendo também ser substituído pelos 
reservas (dentro da sua categoria de peso). 

7 - Das Classes 

7.1- A competição será realizada nas classes SUB 11, SUB 13, SUB 15, SUB 18, Sub21/Sênior e 

Veteranos masculino e feminino. 

8 - Da competição: 

8.1- A competição por equipes se dará segundo os seguintes critérios: 

8.1.1 – Formação da Equipe: 

A equipe será formada por 5 (cinco) atletas titulares e 2 (dois) reservas. 

8.1.2 - A equipe que obtiver 03 (três) v itórias sobre a adversária, será declarada 

vencedora, sem necessidade de realizar as lutas re stantes, f icando a critério 

dos técnicos demais confrontos.  

Parágrafo Único :  Haverá um sorteio para definição da categor ia de peso pela qual 
serão inic iados todos os confrontos nos casos de falta de comparecimento de 
um dos competidores, o Atleta presente será declarado vencedora. 

http://www.fprjudo.com.br/
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Nas situações de empate em competição por equipes, se verificar a falta de 
comparecimento dos dois Atletas, procede-se o novo sorteio, sendo excluída a 
categoria dos atletas faltosos. (apenas se faltarem os dois atletas). 

a) Na classe Máster (1992 e abaixo), a equipe deve ser formada obrigatoriamente por: 

    1º. Atleta- peso LI ou ML (Masc. -66) (Fem. –52), fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído 
pelo reserva. 

    2º. Atleta- peso LI, ML, LE, MM (Masc. -81) (Fem. –63), fixo em todas as rodadas, podendo ser 
substituído pelo reserva. 

    3º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

    4º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

    5º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

      O Atleta Reserva da posição 1ª deve ser pesado/Os atletas Reservas que não pesarem só pode entrar da 2a a 
5a posição. 

 

b) Na classe Junior/Sênior, a equipe deve ser formada obrigatoriamente por: 

    1º. Atleta- peso LI ou ML (Masc. -66) (Fem. –52), fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído 
pelo reserva. 

    2º. Atleta- peso LI, ML, LE, MM (Masc. -81) (Fem. –63), fixo em todas as rodadas, podendo ser 
substituído pelo reserva. 

    3º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

    4º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

    5º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 
       O Atleta Reserva da posição 1ª deve ser pesado/Os atletas Reservas que não pesarem só pode entrar da 2a a 

5a posição. 
 

c) Na classe SUB 18, a equipe deve ser formada obrigatoriamente por: 

1º. Atleta- peso SL ou LI (Masc. -55) (Fem. - 44). 

2º. Atleta- peso até LE (Masc. -66) (Fem. – 52). 

3º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

4º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

5º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 
       O Atleta Reserva da posição 1o e 2o devem ser pesados/Os atletas Reservas que não pesarem só pode entrar 

da 3a a 5a posição. 

 

d) Na classe SUB 15, a equipe deverá ser formada obrigatoriamente por: 

1º. Atleta- peso SL ou  LI (Masc. -45 e Fem. -40). 

2º. Atleta- peso até LE (Masc. – 55 e Fem. -48). 

3º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

4º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

5º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 
       Os Atletas Reserva das posições 1ª e 2ª devem ser pesados. Os atletas Reservas que não pesarem só pode 

entrar da 3a, 4a e 5a posição. 

 

e) Na classe SUB 13, a equipe deverá ser formada obrigatoriamente por: 

1º. Atleta- peso SL ou LI (Masc. e Fem. -31). 

2º. Atleta- peso até LE (Masc. e Fem. -38). 

3º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

http://www.fprjudo.com.br/
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4º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

5º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

      O Atleta Reserva das posições 1ª e 2ª devem ser pesados. Os atletas Reservas que não pesarem só pode 
entrar da 3a, 4a e 5a posição. 

 

f) Na classe SUB 11, a equipe deverá ser formada obrigatoriamente por: 

1º. Atleta- peso SL ou LI (Masc. e Fem. -30). 

2º. Atleta- peso até LE (Masc. e Fem. -36). 

3º. Atleta- peso até ME (Masc. e Fem. -45). 

4º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

5º. Atleta- peso LIVRE, fixo em todas as rodadas, podendo ser substituído pelo reserva. 

      O Atleta Reserva das posições 1ª , 2ª  e 3ª devem ser pesados. Os atletas Reservas que não pesarem só 
pode entrar da 4a e 5a posição. 

 

9. Tabela de peso oficial da F.PR.Judô. 

10. Tempo de Luta no Masculino e Feminino: 
a) SUB 11 e Sub 13 (2013, 2012, 2011 e 2010) => 2 min corridos: 
b) SUB 15 (2009 e 2008) - 3mim corridos; 
c) SUB 18 (2007, 2006 e 2005) - 4mim corridos; 
d) SUB21/Sênior (abaixo de 2004) - 4mim corridos; 
e) Veteranos (abaixo de 1992) - 3mim corridos; 

 
 
11. Das Apurações 

O sistema de apuração respeitará os seguintes critérios: 

• Súmula com 02 (duas) equipes na classe – apenas 01 (um) confronto; 

• Súmula com 03 (três) e 05 (cinco) equipes – Rodízio; 

• Súmula com número igual ou superior a 06 (seis) equipes – conforme sistema de disputa da 
F.PR.Judô. (Sistema Olímpico). 

12. Contagem geral de pontos. 
       Para a Classificação Geral, todas as equipes classificadas em 1º, 2º ou 3º lugar contarão pontos 

para a classificação geral independentemente de a equipe ser “A”, “B” ou “C”. 

13. Para participação no Campeonato Paranaense de Judô por Equipes 2022, as Entidades poderão 
fazer junções de atletas para formação de suas equipes dentro de sua Região (no Máximo entre 
02 (duas) entidades por classe de idade). Porém, a pontuação para a contagem geral será para a 
Entidade que o atleta estiver representando na competição. 

 
13.1 Obrigatório no mínimo dois atletas da entidade inscrita.  
 
14. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão técnica. 

http://www.fprjudo.com.br/
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