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Sesc Goiás, 2022.  



 

 

DOS PRINCÍPIOS 

 

ÉTICA NA COMPETIÇÃO 

A busca pela vitória, o desafio, a disputa, o confronto, são características inerentes ao esporte, 

podendo adquirir aspectos positivos ou negativos no seu processo de desenvolvimento. A fim 

de fortalecer as características positivas, sem tornar a competição um fim em si mesma, o Sesc 

Goiás oportunizará o desenvolvimento de valores esportivos como o companheirismo, a 

cooperação, a autossuperação e o autocontrole, no sentido do respeito ao adversário, no 

senso de limites e na compreensão crítica da conduta esportiva frente à observância das 

regras. 

 

PARA ALÉM DO ESPORTE 

A prática esportiva num contexto competitivo pode assumir um importante papel humano e 

social. O esporte é um instrumento pedagógico que ao ser bem utilizado pode assumir junto à 

qualquer pessoa que o acesso, um importante papel na formação e na educação de valores 

humanos: lealdade, igualdade, dignidade, justiça e fraternidade. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - Realizar um evento esportivo competitivo regional que reúna esportes individuais e 

coletivos, permeados por valores morais e educacionais que contribuam para o 

desenvolvimento humano e social dos participantes. 

 

Parágrafo Único – A competição de Judô – 39ª Copa Sesc, respeitará os princípios 

fundamentais deste esporte, propagando por meio das lutas/combates, o respeito, disciplina, 

atenção, amizade, companheirismo e a moral. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º - O desenvolvimento do evento esportivo 39ª Copa Sesc é de total responsabilidade do 

Sesc Goiás através de suas Unidades e respectivas equipes técnicas (coordenação do 

evento). 

Parágrafo Único - Atribuições da coordenação do evento:  

a) Dirigir e controlar as competições, bem como, toda programação prevista; 

b) Elaborar o regulamento esportivo para cada competição; 

c) Publicar as tabelas de jogos/provas, classificações e emitir boletins técnicos; 

d) Realizar os congressos técnicos com os representantes das equipes inscritas; 

e) Gerir os sistemas de disputa das diversas modalidades esportivas; 

f) Coordenar toda a equipe profissional Sesc e de prestadores de serviço envolvidos; 

g) Aplicar as penalidades disciplinares e julgar, quando necessário, os recursos 

interpostos pelas equipes participantes. 

 

CAPÍTULO III – LOCAIS E DATAS DE COMPETIÇÃO 

Art. 3º - São os locais, datas e unidades Sesc organizadoras das competições de Judô – 39ª 

Copa Sesc: 

ANÁPOLIS 
Data: 21 de maio 
Local: Sesc Anápolis - Avenida santos Dumont esq. Com Zeca Louza s/n. 
 
GOIÂNIA 
Data: 28 de maio. 
Local: Sesc Universitário - Avenida Universitária, 1749 - Setor Universitário. 
 
SESC JATAÍ 
Data: 25 de junho 
Local: Sesc Jataí - Av. Dep. Costa Lima, 2034 - Santa Terezinha. 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4° - As vagas serão limitadas ao máximo de 400 atletas por competição de judô da 39ª 

Copa Sesc.  

a) A competição trabalhará com a categoria até SUB 11 anos (INFANTIL) no formato de 

festival (até 10 anos, pela data de nascimento) e esta categoria estará limitada a 

participação de até 200 atletas inscritos, não havendo limitação do número de 

atletas por equipe. 

b) Os combates na categoria Sub 11 (10 anos abaixo) serão orientados e ao término todos 

participantes receberão sua premiação por igual (medalhas de participação).  

c) A competição a partir da categoria sub 13 será dividida da seguinte forma: SUB 13 (11 e 

12 anos), SUB 15 (13 e 14 anos), SUB 18 (15, 16 e 17 anos) e Sênior (a partir de 18 

anos) masculino e feminino que se dará conforme pesagem, baseada na tabela de peso 

oficial da FEGOJU E CBJ (conforme anexo deste regulamento). 

 

Art. 5° - Do período de inscrição: 

a) SESC ANÁPOLIS: até o dia 19/05/2022 (quinta-feira).  

b) SESC UNIVERSITÁRIO: Até o dia 26/05/2022 (quinta-feira). 

c) SESC JATAÍ: Até o dia 23/06/2022 (quinta-feira).  

 

Art. 6° - Dos procedimentos de inscrição: 

a) SESC ANÁPOLIS: diretamente no Sesc Anápolis (sala de esporte) das 09h às 12h e 

das 14h às 18h de segunda a sexta feira; ou pelo e-mail gpache@sescgo.com.br / 

elio@sescgo.com.br. Em ambos será obrigatório informar nome completo, CPF, 

entidade (equipe), peso e classe de idade. O Sesc Anápolis está situado na Avenida 

santos Dumont esq. Com Zeca Louza s/n. Contato: (62) 3902-6920 / 3902-6921. 

b) SESC UNIVERSITÁRIO: diretamente no Sesc Universitário (sala de esporte) das 09h 

às 12h e das 14h às 18h de segunda a sexta feira; ou pelo e-mail 

fneiva@sescgo.com.br. Em ambos será obrigatório informar nome completo, CPF, 
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entidade (equipe), peso e classe de idade. O Sesc Universitário está situado na Avenida 

Universitária, 1749 - Setor Universitário. Contato: (62) 3522-6120. 

c) SESC JATAÍ: diretamente no Sesc Jataí (sala de esporte das 08h às 12h e 14h às 18h 

de segunda a sexta feira; ou pelo e-mail juliana.guimaraes@sescgo.com.br. Em ambos 

será obrigatório informar nome completo, CPF, entidade (equipe), peso e classe de 

idade. O Sesc Jataí está situado na Av. Dep. Costa Lima, 2034 - Santa Terezinha, 

Contato: (64) 3605-0134 ou (64) 3605-0137. 

 

Art. 7° - Das condições de participação: 

a) Todos os inscritos deverão apresentar o Termo de Autorização dos pais (atletas 

menores de dezoito anos de idade) e Termo de Responsabilidade (atletas maiores de 

dezoito anos de idade), no ato da inscrição, conforme documento próprio que segue a 

este regulamento. 

b) A equipe que optar por fazer sua inscrição por e-mail deverá anexar os termos 

assinados conforme solicitado. Só será confirmada a inscrição depois do pagamento de 

boleto que deverá ser pago na unidade Sesc responsável pela realização da inscrição 

conforme itens 3.1; 3.2 e 3.3 deste regulamento. 

c) Para inscrição disponibilizamos os modelos de ficha conforme abaixo: 

 Até 10 anos (SUB 11) para o Festival (anexo II); 

 Sub 13, sub 15, sub 18 e sênior (18 acima) (conforme anexo III).  

 Termo de autorização - menor de 18 anos (conforme anexo lV). 

 Termo de responsabilidade - maior de 18 anos (conforme anexo V). 

 Programação (conforme anexo VI). 

d) O valor da inscrição para competição de judô será R$ 10,00 (dez reais) por atleta 

inscrito. 

e) Para confirmação da inscrição, deve-se retirar o boleto nas respectivas unidades de 

realização de inscrição: Sesc Anápolis (Anápolis) , Sesc Universitário (Goiânia) e Sesc 

Jataí (Jataí) e o pagar apenas na Central de Relacionamento com Clientes da 

respectiva retirada do boleto (ou seja, se a retirada do boleto for efetuada no Sesc 
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Anápolis o pagamento também deverá ser realizado, exclusivamente, na unidade do 

Sesc Anápolis). Em hipótese alguma serão aceitas inscrições após a data de término 

prevista no item 2 deste regulamento. 

 

CAPÍTULO V - SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

Art. 8° - Até 05 (cinco) atletas na categoria teremos o sistema de rodízio entre os 

competidores. A partir de 06 (seis) atletas na categoria teremos chave simples com 

repescagem.  

Parágrafo Primeiro - Atletas sozinhos nos pesos poderão fazer uma luta simbólica, desde que 

autorizada pelo seu técnico e sob sua responsabilidade, podendo optar em não competir e 

receber a premiação devida.  

Parágrafo Segundo - A categoria Festival (até 10 anos) será realizada de forma lúdica, tendo 

no máximo duas disputas entre os participantes, com aproximação de peso e idade e tendo a 

premiação (medalha de participação) igual para todos, sem classificação no resultado final. 

 

CAPÍTULO VI – DA ARBITRAGEM 

Art. 9° - A arbitragem da Copa Sesc 2022 de Judô, será realizada por árbitros convidados e 

serão aplicadas todas as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Judô e 

FEGOJU, adequadas ao regulamento do SESC. As equipes estarão isentas de pagamento de 

taxa de arbitragem. 

CAPÍTULO VII - DO TEMPO DE DURACÃO DAS LUTAS 

Art. 10° - O tempo será respeitado de 1 minuto, sem tempo adicional (Golden Score) para o 

Festival, nas demais classes, obedecerão às regras oficiais. 

 

CAPÍTULO VIII - DA PREMIAÇÃO 

Art. 11 - Nas competições da categoria sub 11 todos atletas receberão medalhas de 

participação. Nas categorias sub 13, sub 15, sub 18 e sênior serão premiados com medalhas o 



 

 

primeiro, segundo e os dois terceiros colocados. Já no festival todos os participantes receberão 

medalhas de participação iguais. 

 

CAPÍTULO IX – DA PESAGEM 

Art. 12 - A pesagem será realizada no dia da competição, por meio de uma comissão nomeada 

pelo SESC e pela Federação Goiana de Judô, onde somente poderão subir na balança uma 

única vez, não havendo tolerância de peso.  

 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 - Os participantes deverão se apresentar com judogui, em condições higiênicas de 

limpeza e com chinelos ou outro calçado.  

 

Parágrafo Único - Todos os casos omissos a este regulamento serão analisados e decididos 

pela Comissão Organizadora da 39ª Copa Sesc e, às suas decisões, não caberão recursos. 
 
 
 

Sesc Goiás, 2022. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 39ª COPA SESC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

 



 

 

 
ANEXO lI 

COMPETIÇÃO DE JUDÔ DA 39ª COPA SESC 2022 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

FETIVAL ATÉ 10 ANOS (Sub 11) 
 

INSTITUIÇÃO:________________________________________ 
PROFESSOR:________________________________________ 
MASCULINO(  )  FEMININO(  ) 

 
 

Nome completo Cartão do sesc/ CPF DATA DE 
NASCIMENTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

DATA:_______________________________. 
 
 

__________________________________ 
ASSINATURA 

 



 

 

ANEXO III 
COMPETIÇÃO DE JUDÔ DA 39ª COPA SESC 2022 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Categorias a partir sub 13 

 
INSTITUIÇÃO:________________________________________ 
PROFESSOR:________________________________________ 

 
Nome e 

CPF 
Sexo 

 
Classe de idade 

Data 
nascimento 

Peso 

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 (  )Mas 
(  )Fem 

(  ) sub 13 anos 
(  ) sub 15 anos 
(  ) sub 18 anos 
(  ) sênior 18 acima 

  

 
 



 

 

 
ANEXO IV 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
COMPETIÇÃO DE JUDÔ DA 39ª COPA SESC 2022 

Atleta menor de 18 anos de idade 
 
 

NOME DO ATLETA: _________________________________________________________________________________  
 
DATA DE NASCIMENTO: ________________________________CATEGORIA: ________________________________  
 
GRADUAÇÃO DO ATLETA:______________________________PESO: _______________________________________  
 
RG: __________________________________________ Nº CARTEIRA DA FEGOJU/CBJ: ______________________  
 
ENDEREÇO: ________________________________________________________FONE: ________________________  
 
PAI: ____________________________________________MAE: ______________________________________________  
 
CLUBE: _________________________________________CIDADE: _________________ESTADO: ________________  
 
NOME DO PROFESSOR: ____________________________________________GRADUAÇÃO: ____________________  
 

Termo de Autorização do Pai ou Responsável legal 
Autorizo pelo presente, o menor acima qualificado a participar da 39ª COPA SESC a ser realizada no dia _____ de 

______________ de 2022 no SESC ___________________. Declaro ter pleno conhecimento do regulamento e das regras de 

competição. Assim, Isento os dirigentes da FEGOJU, SESC e Clube dos riscos de eventuais acidentes que possa sofrer durante a 

viagem e na realização do evento, bem como, autorizo a divulgação em quaisquer meios de comunicação da imagem (filmagens, 

fotografias, e outros), principalmente autorizando a divulgação no site www.judogoias.com.br, www.sescgo.com.br para publicidade 

dos eventos da FEGOJU e SESC do atleta citado.  

___________________,_____ de ________________ de 2022.  
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável 

 

Deferimento do professor do atleta  
 
Atesto, sob as penas de LEI, a veracidade e autenticidade das declarações e assinaturas constantes da presente ficha de 
inscrição.  
 

Em: _____/_____/________  
                                                                                 
                                                                               
 

_______________________________ 
Professor 

 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO V 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

COMPETIÇÃO DE JUDÔ DA 39ª COPA SESC 2022 
Atleta maior de 18 anos de idade 

 
NOME DO ATLETA: _________________________________________________________________________________ 

  

DATA DE NASCIMENTO: ________________________________CATEGORIA: ________________________________  

 

GRADUAÇÃO DO ATLETA:______________________________PESO: _______________________________________  

 

Nº RG: __________________________________________ Nº CARTEIRA DA FEGOJU/CBJ: ______________________  

 

ENDEREÇO: _________________________________________________________FONE: ________________________  

 

PAI: ____________________________________________MAE: ______________________________________________  

 

CLUBE: _________________________________________CIDADE: _________________ESTADO: ________________  

 

NOME DO PROFESSOR: ____________________________________________GRADUAÇÃO: ____________________  

 

Termo de responsabilidade 
Autorizo e solicito pelo presente, minha inscrição como atleta acima qualificado a participar da 39ª COPA SESC a ser realizada no 

dia _____ de ______________ de 2022 no SESC ___________________. Declaro ter pleno conhecimento do regulamento e das 

regras de competição. Assim, Isento os dirigentes da FEGOJU, SESC e Clube dos riscos de eventuais acidentes que possa sofrer 

durante a viagem e na realização do evento, bem como, autorizo a divulgação em quaisquer meios de comunicação da imagem 

(filmagens, fotografias, e outros), principalmente autorizando a divulgação no site www.judogoias.com.br, www.sescgo.com.br para 

publicidade dos eventos da FEGOJU e SESC do atleta citado.  

 

___________________,_____ de ________________ de 2022.  
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável 

 

Deferimento do professor do atleta  
Atesto, sob as penas de LEI, a veracidade e autenticidade das declarações e assinaturas constantes da presente ficha de 
inscrição.  

Em: _____/_____/2022. 
 
                                                                                   

____________________________________ 
Professor 

 
 
 
 



 

 

 
ANEXO VI 

PROGRAMAÇÃO 
 

Horário dos eventos: Abertura 08h 
 

CLASSE 

ANO DE 

NASCIMENTO/ 

IDADE 

PESAGEM INÍCIO DAS LUTAS 

FESTIVAL 

Nascidos em 

2012 em diante 

até 10, até 8 e até 6 

anos 

Não haverá 8h00 

Não haverá 9h30 

Não haverá 11h00 

INFANTO-JUVENIL 

SUB-13 

Nascidos em 

2010 e 2011 

11 e 12 anos 

13h00 14h00 

PRÉ-JUVENIL 

SUB-15 

Nascidos em 

2008 e 2009 

13 e 14 anos 

14h00 15h00 

JUVENIL 

SUB-18 

Nascidos em 

2005, 2006 e 2007 

15, 16 e 17 anos 

15h00 16h00 

SÊNIOR 

(+18) 

Nascidos em 

2004 e abaixo 

Acima de 18 anos 

15h00 16h00 

 
 


