
 
 

www.fdepr.com fdepr@fdepr.org.br  41 99974-6651 

Rua Delegado Leopoldo Belczak, 2611, Capão da Imbuia, Curitiba / PR. CEP 82810-060 

Federação do Desporto Escolar do Paraná - FDEPR 

N.O. 06/2019 

 

Curitiba, 25 de fevereiro de 2019. 
NOTA OFICIAL 

 Prezados ,  
 
A Federação de Desporto Escolar do Paraná - FDEPR vem comunicar aos interessados, as informações 

referentes a II Seletiva Estadual Combat Games, que será realizado pela FDEPR, para formar seleção que 
representará o Paraná na Seletiva Nacional Escolar que será realizado na cidade de Palmas-TO de 18 a 21 de 
Abril de 2019, evento que formará a Seleção que representará o Brasil no Campeonato Mundial Escolar, em 
Junho na Hungria. Para tanto reforçamos os regulamentos específicos de cada modalidade: 
 
Regulamento Específico do JUDÔ  - IBIPORÃ 09/03/2019 
  
1º -  II Seletiva Estadual Combat Games na modalidade de Judô será realizada de acordo com as Regras Oficiais 
da Federação Internacional de Judô (IJF) e da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), salvo o estabelecido neste 
Regulamento.   
  
2º - É obrigatória a presença de um professor ou técnico responsável.  
  
3º - O aluno-atleta só poderá competir na categoria em que se inscreveu. Caso esteja inscrito em mais de uma 
categoria de peso, o mesmo será desclassificado.  
  
4º - Deve- se respeitar a graduação mínima: - Feminino: Faixa Laranja; - Masculino: Faixa Laranja.  
  
5º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória para os representantes, será realizada em 
data e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora. A ausência acarretará na eliminação de 
seus atletas e equipe, na modalidade.  
  
6º -  A pesagem será realizada em data, horário e local a serem determinados pela Comissão Organizadora. 
Parágrafo 1º: A pesagem oficial conforme cronograma anexo a este.  
Parágrafo 2º: Será eliminado da competição o (a) aluno (a)-atleta que não comparecer à pesagem e/ou não 
atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso.   
Parágrafo 3º: Todos os alunos-atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant ou similar 
(feminino).Com tolerância de 100 gramas para cada naipe. Em nenhuma hipótese, os alunos-atletas poderão 
pesar nus. 
  
7º - O sistema de disputas obedecerá aos seguintes critérios: 
Parágrafo 1º: Quando o número de competidores em cada categoria de peso for igual ou superior a seis, a 
apuração será feita pelo sistema de eliminatória, com repescagem entre os perdedores das quartas-de-final 
(Sistema Olímpico).   
Parágrafo 2º: Quando o número de competidores na categoria de peso for inferior a seis, o sistema de 
apuração será o “rodízio” (todos contra todos).   
Parágrafo 3º: Quando apenas dois atletas estiverem inscritos na categoria, deverá haver confronto entre eles 
no sistema de melhor de duas vitórias.   
Parágrafo 4º: Nos casos de “rodízio”, para a classificação e desempate entre os atletas, será obedecido o 
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seguinte critério:  
  
I - Número de vitórias; 
II - Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela:  

VITÓRIA POR IPPON OU EQUIVALENTE 10 PONTOS 

VITÓRIA POR WAZA-ARI 01 PONTO 

VITÓRIA POR SHIDO 00 PONTO 

Os mesmos pontos aplicam-se independentemente se eles são atingidos no tempo regular ou durante o 
Golden Score. 

  
 I - Confronto direto entre os atletas empatados;  
II – Menor tempo acumulado em todos os combates vencidos;  
III - Permanecendo o empate, deverá haver novo confronto entre os atletas empatados. 
 
8º - Um único “sorteio” será realizado no congresso técnico por meio do “sistema eletrônico” determinado 
pela FDEPR em conjunto com a FPrJ e após a emissão das súmulas, nenhuma alteração posterior será efetuada.  
  
9º - Na II Seletiva Estadual Combat Games, serão válidas as técnicas de NagueWaza, Ossae-Waza, Shime-
Waza e Kansetsu-Waza.  
  
Nota 1- Caso um dos competidores venha desmaiar em decorrência da aplicação de um Shime-Waza, o mesmo 
perderá o combate por Ippon e será impedido de retomar a competição no mesmo dia.  
  
10º - O tempo de luta individual/equipes será de 04 (quatro) minutos para ambos os gêneros. Caso seja 
necessário, o Golden Score será sem limite de tempo (até que haja um vencedor). 
 
Nota 1- O tempo de imobilização (Ossae-komi) individual será o seguinte:  
  
Ippon  Um total de 20 segundos.  
Waza-Ari 10 segundos a qualquer tempo abaixo de 20 segundos.  
  
Nota 2 - No GOLDEN SCORE, o combate se encerrará quando o primeiro atleta obtiver a primeira pontuação 
sobre o outro, levando-se em consideração as novas determinações da regra. No caso de vitória por osaekomi 
o atleta pode continuar o combate até atingir a pontuação máxima. Nota 3 - O tempo mínimo de intervalos 
entre os combates de um mesmo atleta será igual a 2 vezes o tempo normal estabelecido para cada classe de 
acordo com o regulamento.  
  
11º - Os alunos-atletas deverão comparecer com o judogui (kimono) nas cores azul e branco e nas medidas 
conforme determinação da IJF e CBJ.  
  
12º - Os alunos-atletas deverão receber a premiação de judogui branco ou com o agasalho de sua Escola.  
  
13º - Os árbitros definidos pela Comissão Organizadora serão responsáveis pela direção da competição.  
 
14º - Os alunos-atletas, ao responderem à chamada no local das lutas, deverão identificar-se ao representante 
da equipe de arbitragem. 
 
15º - Serão premiados os três primeiros colocados por categoria e as três melhores instituições de ensino de 
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acordo com a contagem de pontos abaixo:  
 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Individual 13 09 07 05 04 03 02 01 

 
  
16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica e pela Coordenação Geral, não podendo as 
resoluções contrariarem as regras oficiais, o Regulamento Geral e o Regulamento Específico. 
 
Data: 09 de Março de 2019. (Sábado) 
Local: Ginásio de Esportes Pedro Dias (Munhecao) 
Endereço: Rua João Fernandes, s/n (Próximo a caixa de água da SAMAE) 
Cidade: Ibiporã 

PROGRAMAÇÃO: 
Dia 09/03/2019 (Sábado)  
- 07:00h às 07:30h => Pesagem Extra Oficial. 
- 07:30h às 08:00h => Pesagem Oficial. 
 
- 12:00h às 12:30h => Pesagem Oficial. 
 
- 17:00h => Aquecimento. 
- 17:30h => Início da Competição. 
 
 
Regulamento Específico - KARATÊ - 09 e 10/03/2019 - MARINGÁ 
  
  
1º - A II Seletiva Estadual Combat Games na modalidade de Karatê será realizada de acordo com as Regras 
Oficiais da WKF – Word Karatê Federation e da CBK - Confederação Brasileira de Karatê (CBK), adotadas pela 
ISF, salvo o estabelecido no Regulamento.   
  
2º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos representantes, será realizada em data 
e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora. 
 
3º - Serão disputadas as categorias nas modalidades de Shiai Kata e Shiai Kumitê. 
Da modalidade de Shiai Kata : 
A - As provas de Shiai Kata serão disputadas conforme regulamento da WKF, sem nenhuma adaptação. 
Portanto o Kata será livre sem poder repetir em nenhuma rodada.     
  
B- Para as provas de Shiai Kata o sistema de disputa será o de eliminatória simples, com repescagem para os 
3º colocados, conforme regulamento da WKF.  
 
Da modalidade Shiai Kumitê:   
a. Para as categorias de Shiai Kumitê o sistema de disputa será o de eliminatória simples, com repescagem 
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para os 3º colocados, conforme regulamento da WKF.  
  
b. As categorias de Kumitê seguirão as adaptações descritas no Quadro abaixo: 
 

Kumitê 

Tempo de Luta (Cronometrado) Pontuação 

2(dois) minutos Shobu - diferença de 8(oito) pontos 

Nível de Técnica 

Os níveis de técnica serão definidos na classe “Junior” e “Cadete” do Regulamento da CBK 

 
c. Protetores 

Protetores obrigatórios Protetores Opcionais 

Protetor de Mão Protetor  
Protetor Bucal 
Protetor Corporal (Tórax/ Abdômen) 
Protetor Busto (categoria feminina)  
Protetor de Tíbia e de Pé 

Protetor Genital Masculino 

 
4º - A pesagem será realizada no dia 09/03/2019, ás 08hrs. 
   
Parágrafo 1º: Será eliminado da competição o (a) aluno (a)-atleta que não comparecer à pesagem e/ou não 
atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de peso.   
  
Parágrafo 2º: Todos os alunos-atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant ou similar 
(feminino). Não haverá nenhuma tolerância de peso. Nota - Em nenhuma hipótese, os alunos-atletas 
poderão pesar nus.  
  
Parágrafo 3º: Durante a pesagem oficial será permitida apenas 1(uma) passagem pela balança. O aluno-
atleta que não se enquadrar dentro da categoria em que foi inscrito estará eliminado da competição.  
 
5º - Os árbitros definidos pela Comissão Organizadora serão responsáveis pela direção da competição.  
  
6º - Os alunos-atletas, ao responderem à chamada no local das lutas, deverão identificar-se ao representante 
da equipe de arbitragem.  
  
7º - Serão premiados os três primeiros colocados por prova, (sendo dois terceiros colocados) e as três 
melhores Instituições de Ensino de acordo com a contagem de pontos abaixo: 
 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Individual 13 09 07 05 04 03 02 01 

 
8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Karatê e pela Coordenação Geral, não podendo 
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as resoluções contrariarem as regras oficiais, o Regulamento Geral e o Regulamento Específico. 
 
 
Data: 09 de Março de 2019. (Sábado) 
Local: Ginásio de Esportes Parque do Japão 
Endereço: Rua Tulipa s/n, Jardim Industrial 
Cidade: Maringá 

PROGRAMAÇÃO: 
Dia 09/03/2019 (Sábado)  
- 07:00h às 07:30h => Pesagem Extra Oficial. 
- 07:30h às 08:00h => Pesagem Oficial. 
- 08:30h => Aquecimento. 
- 09:30h => Início da Competição. 
 
 
Regulamento Específico de Taekwondo - 09 e 10/03/2019 - MARINGÁ 
  
1º - A  II Seletiva Estadual Combat Games na modalidade de Taekwondo obedecerá às Regras Oficiais da WT 
– Word Taekwondo Federation e da CBTKD - Confederação Brasileira de Taekwondo, salvo o estabelecido no 
Regulamento e exclusivo para alunos/atletas nascidos nos anos 2002, 2003 e 2004.  
  
2º - Cada Instituição de Ensino poderá participar na modalidade Kyorugui (luta) com apenas 1 (um) aluno-
atleta por categoria de peso e 1 (um) técnico por gênero. Na modalidade Poomsae cada Instituição de Ensino 
poderá inscrever até 2 (dois) aluno-atleta por gênero no mesmo evento e poderá inscrever apenas 1 (um) 
técnico para a modalidade. É obrigatória a presença de um professor ou técnico responsável.   
  
3º - O aluno-atleta só poderá competir na categoria em que se inscreveu. Na modalidade de luta somente 
poderá inscrever em uma categoria de peso. Caso esteja inscrito em mais de uma categoria de peso, o mesmo 
será desclassificado. Na modalidade de poomsae o mesmo atleta poderá se inscrever em até 3 eventos. A 
graduação para participação é faixa preta ou equivalente a Kukkiwon Dan ou Poom certificate.  
  
4º - A reunião técnica da modalidade, de participação obrigatória dos representantes, será realizada em data 
e local previamente estabelecidos pela Comissão Organizadora. A ausência acarretará na eliminação do Estado 
na modalidade. A Reunião Técnica de Taekwondo com os representantes das equipes participantes tratará 
exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais além de outros assuntos 
correlatos.  
  
5º - Serão disputadas as categorias na modalidade de Kiorugui (Luta) e de Poomsae (sequência de 
movimentos). 
 
6º - Do sistema de disputa Kyorugui:  
a) Será adotado o sistema de eliminatória simples.  
b) Será usado o sistema eletrônico Daedo  
c) Protetores: Protetores Obrigatórios-Luva Protetora, Meia Eletrônica, Protetor Bucal, Protetor de Tórax 
Eletrônico, Capacete Eletrônico, Protetor de Braço, Protetor de Tíbia e Protetor Genital. 
 
6º - A pesagem será realizada no dia 09/03/2019, ás 08hrs. Será eliminado da competição o (a) aluno (a)-
atleta que não comparecer à pesagem e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de 
peso.   
  
7º - Todos os alunos-atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de collant ou similar (feminino). Haverá 
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100g de tolerância. Em nenhuma hipótese, os alunos-atletas poderão pesar nus.  
  
8º - Para a pesagem oficial será permitida 2(duas) passagens pela balança. O aluno-atleta que não se 
enquadrar dentro da categoria em que foi inscrito na primeira balança terá direito a mais uma pesagem no 
prazo de 1 (uma) hora e em caso de nova reprovação, estará eliminado da competição. Haverá pesagem 
randômica no dia da competição de acordo com as Regras da Federação Mundial e Confederação Brasileira 
de Taekwondo com a tolerância de até 5% do limite superior da categoria de peso. 
 
9º -  Do sistema de disputa Poomsae:  
a) Será usado o sistema de corte  
b) Cada aluno poderá estar inscrito em até 3 eventos 
 

MASCULINO FEMININO MISTO 

Individual Poomsae Reconhecido Individual Poomsae Reconhecido Dupla (1masc + 1fem) Poomsae 
Estilo Livre Individual Poomsae Estilo Livre Individual Poomsae Estilo Livre 

a) No poomsae reconhecido: Serão realizados dois poomsaes dentre os obrigatórios em cada fase da 
competição pré-determinados pelo Diretor Geral do Evento (os poomsaes serão divulgados no congresso 
técnico).  Poomsaes obrigatórios: Taegeuk (4-8), Koryo a Taebaek  
b) No poomsae estilo livre a música escolhida e o plano de desempenho deverão ser entregues no momento 
do congresso técnico. A performance do atleta deverá ter duração de 60seg a 70seg. 
 
10º - O Coordenador Técnico definido pela Comissão Técnica da FDEPR será o responsável pela direção da 
competição.  
  
11º - Os alunos-atletas, ao responderem à chamada na área de inspeção, deverão identificar-se ao 
representante da equipe de arbitragem.  
  
12º - Classificam-se para a Seletiva Nacional para o Combat Games, o campeão de cada categoria de peso na 
luta e no poomsae o campeão de cada categoria em disputa.  
  
13º - As Instituições de Ensino deverão encaminhar as inscrições no mapa de inscrição próprio do evento 
disponível no site www.fdepr.com/arquivos.  
  
14º - Serão premiados os três primeiros colocados por categoria e as três melhores Instituições de Ensino de 
acordo com a contagem de pontos abaixo: 
 

Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Individual 
(luta e poomsae) 

13 09 07 05 04 03 02 01 

Dupla Mista 
(poomsae) 

        

 
a) Em caso de empate na classificação por equipes o critério de desempate fica assim definido:  
b) Maior número de campeões 
c) Maior número de vice-campeões  
d) Maior número de atletas inscritos  
e) Sorteio  
  
15º - Os alunos-atletas deverão receber a premiação de dobok completo ou com o agasalho de sua Instituição 
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de Ensino.  
  
16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica e pela Coordenação Geral, não podendo as 
resoluções contrariarem as regras oficiais, o Regulamento Geral e o Regulamento Específico. 
 
 
Data: 09 de Março de 2019. (Sábado) 
Local: Ginásio de Esportes Parque do Japão 
Endereço: Rua Tulipa s/n, Jardim Industrial 
Cidade: Maringá 

PROGRAMAÇÃO: 
Dia 09/03/2019 (Sábado)  
- 07:00h às 07:30h => Pesagem Extra Oficial. 
- 07:30h às 08:00h => Pesagem Oficial. 
- 08:30h => Aquecimento. 
- 09:30h => Início da Competição. 
 
 
Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas através do email fdepr@fdepr.com, ou através do telefone (41) 
99974-6651. 
 

Sendo o que tínhamos para o momento seguimos á disposição. 

Atenciosamente, 

 

Clésio de Marins Prado 

Presidente FDEPR 
 

mailto:contato@fdepr.org.br

