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NOTA OFICIAL Nº 06/2021 – CE/SER - 33º JOJUPS - ETAPA ESTADUAL 
 

 O Governo do Paraná, Secretaria de Estado de Educação e Esporte/Paraná Esporte, 
Coordenação de Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais:  
 

INFORMA: 
 

1) Alteração do cronograma de realização – Art. 26: 

CRONOGRAMA DE MODALIDADE | ETAPA ESTADUAL  

MODALIDADES MUNICIPIOS SEDES EVENTOS DATAS 

HANDEBOL DE PRAIA PARANAGUÁ JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA 30/10/2021 - SABADO 

VÔLEI DE PRAIA PONTAL DO PR JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA 30/10/2021 - SABADO 

 
2) Alteração na categoria do Vôlei de Praia e do número máximo de atletas Karatê – Art 28: 

CATEGORIA  MODALIDADES  FASE FE
M  

MASC  

INDIVIDUAL ATLETISMO ESTADUAL 38 40 

COLETIVA VOLEI DE PRAIA ESTADUAL 03 03 

INDIVIDUAL  KARATÊ  ESTADUAL/JOJUPS /JAPS COMBATE 05 06 

INDIVIDUAL  TAEKWONDO  ESTADUAL/JOJUPS /JAPS COMBATE 14 14 

 
3) Alteração data de realização das Sessão Preliminares e Inclusão das Reuniões Técnicas – Art. 31 

Congressos Modalidades Etapa Estadual 

Sessão Preliminar/Técnica ATLETISMO 
Obrigatório 

13/10/2021 – 13:30 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica HANDEBOL PRAIA  
Obrigatório 

19/10/2021 – 14:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica  VOLEI PRAIA 
Obrigatório 

19/10/2021 – 15:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica JUDÔ 
Obrigatório 

08/11/2021 – 14:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica KARATÊ 
Obrigatório 

08/11/2021 – 15:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica TAEKWONDO 
Obrigatório 

08/11/2021 – 16:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica GR 
Obrigatório 

09/11/2021 – 14:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica BADMINTON 
Obrigatório 

24/11/2021 – 14:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica CICLISMO 
Obrigatório 

24/11/2021 – 15:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica TÊNIS 
Obrigatório 

24/11/2021 – 16:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica TÊNIS DE MESA 
Obrigatório 

24/11/2021 – 17:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica XADREZ 
Obrigatório 

24/11/2021 – 18:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica NATAÇÃO 
Obrigatório 

01/12/2021 – 15:00 ONLINE 

Sessão Preliminar/Técnica RUGBY 
Obrigatório 

01/12/2021 – 16:00 ONLINE 

4) Alteração de data de envio de relação de atletas de lutas - Art 32: 
 
I - JOJUPS ETAPA REGIONAL:  

CRONOGRAMA DE INSCRIÇAO 

MODALIDADE FASE DATAS 

BASQUETEBOL F/M, FUTEBOL M/F, 
FUTSAL F/M, HANDEBOL F/M e VOLEIBOL 

FM 
1ª FASE OU 2ª FASE 

Obrigatoriamente das 8h00 do dia 
11/10/2021 até as 18hs do dia 

18/10/2021. Segunda-feira 
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II - JOJUPS ETAPA ESTADUAL - ATLETAS:  

 

DATAS  
DIFERENTES  

DE ENVIO  
DE  

RELAÇÕES    
DE  

ATLETAS 
 

Prazo Final para Inscrição dos atletas no 33º JOJUPS Fase Estadual 
por modalidade: 

 
ATLETISMO F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 05/10/2021 até as 18h00 do dia 07/10/2021 
quinta-feira 
 
HANDEBOL DE PRAIA F/M – VOLEI DE PRAIA F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 19/10/2021 até as 18h00 do dia 21/10/2021 
quinta-feira 
 
JUDÔ / KARATÊ / TAEKWONDO 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 26/10/2021 até as 18h00 do dia 
28/10/2021 / quinta-feira 
 
GR 
Obrigatoriamente das 08hs de 02/11/2021 até as 18h00 do dia 04/11/2021 
quinta-feira 
 
BADMINTON F/M, CICLISMO F/M, TÊNIS F/M, TÊNIS DE MESA F/M e 
XADREZ F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 16/11/2021 até as 18h00 do dia 
18/11/2021 / quinta-feira 
 
NATAÇÃO F/M, RUGBY F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 23/11/202 até as 18h00 do dia 
25/11/2021 / quinta-feira. 

 
III - JOJUPS ETAPA ESTADUAL – RELAÇÃO DE TERMOS INDIVIDUAIS COVID19:  
Para o atleta poder participar do evento na Etapa Estadual, deverá enviar o Termo 
Individual de COVID19 para organização do evento, conforme cronograma de datas de 
envio, no e-mail da sua regional esportiva, conforme segue: 
 

DATAS  
DIFERENTES  

DE ENVIO  
DE  

TERMOS 
INDIVIDUAIS DE 

COVID19 
 

33º JOJUPS Fase Estadual por modalidade – TERMO DE COVID19: 
 

ATLETISMO F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 11/10/2021 até as 18h00 do dia 13/10/2021 / 
quarta-feira 
 
HANDEBOL DE PRAIA F/M – VOLEI DE PRAIA F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 25/10/2021 até as 18h00 do dia 27/10/2021 - 
quarta-feira 
 
JUDÔ / KARATÊ / TAEKWONDO 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 08/11/2021 até as 18h00 do dia 
10/11/2021 /quarta-feira  
 
GR 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 08/11/2021 até as 18h00 do dia 
10/11/2021 /quarta-feira  
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BADMINTON F/M, CICLISMO F/M, TÊNIS F/M, TÊNIS DE MESA F/M e 
XADREZ F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 22/11/2021 até as 18h00 do dia 
24/11/2021 / quarta-feira 
 
NATAÇÃO F/M, RUGBY F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 29/11/202 até as 18h00 do dia 
01/12/2021 / quarta-feira 

 
5) Regulamento Técnico do Atletismo 

 
6. Para o Campeonato de Atletismo os municípios poderão participar com dois 

atletas por prova e o revezamento, respeitando o número máximo de atletas por 
município, sendo 38 no Feminino e 40 no Masculino. 

6.Os municípios poderão inscrever e participar da competição com até 05 (cinco) atletas 
“EXTRAS”      (independente do sexo). 
 
 

6) Regulamento Técnico do Basquetebol 
 

5. O sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízio será 
o seguinte:  
5.1. Confronto direto (utilizado somente no caso de empate entre 02 equipes);  
5.2. Saldo de pontos nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.3. Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.4. Defesa mais positiva nos jogos entre as equipes empatadas;  
5.5. Saldo de pontos em todos os jogos do grupo na fase;  
5.6. Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase;  
5.7. Defesa mais positiva em todos os jogos do grupo na fase;  
5.8. Sorteio.  

Observação: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes 
ainda empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o 
critério do item 5.1. 

   
6. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos:  
6.1. Para quando todos os grupos possuam o mesmo número de equipes, a equipe que obtiver 

a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 
Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir do item 6.2.2.  

6.2. Para quando haja grupos com número de equipes diferentes entre si, serão adotados os 
seguintes critérios:  

6.2.1. Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. A 
equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os 
critérios estabelecidos a partir do item 6.2.2 mantendo-se somente os resultados dos 
jogos restantes.  

6.2.2. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita 6.2.1, passar-se-á os 
critérios específicos descritos a seguir: 

6.2.2.1. Média de pontos average (número de pontos recebidos dividido pelo número 
de pontos feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente;  

6.2.2.2. Média de pontos pró (número de pontos feitos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o maior coeficiente;  

6.2.2.3. Média de pontos contra (número de pontos recebidos dividido pelo número de 
jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente;  

6.2.2.4. Sorteio.  
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7) Regulamento Técnico do Futsal 

 
Substituição da palavra ESTADUAL por REGIONAL: 
 
8. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
8.1. Para quando todos os grupos possuam o mesmo número de equipes, a equipe que obtiver 

a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 
Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir do item 8.2.3. 

8.2. Para quando haja grupos com número de equipes diferentes entre si, serão adotados os 
seguintes critérios:  

8.2.1. Os grupos deverão ser igualados e o resultado das equipes excluídas no grupo não 
serão computados. 

8.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da 
fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 8.2.3. 

8.2.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 8.2.2, passar-
se-á aos critérios específicos descritos a seguir: 
8.2.3.1. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de 

gols feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados 
na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.2.3.2. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o maior coeficiente; 

8.2.3.3. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.2.3.4.  Sorteio 
 

8) Regulamento Técnico do Handebol 
 
Substituição da palavra ESTADUAL para REGIONAL: 
 
Observações:  

• Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 
empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, deverá reiniciar 
o critério de desempate no item 8.1.   

• Serão computados para o resultado ESTADUAL REGIONAL de cada partida os gols no 
tempo normal de jogo (jogo + prorrogação) e mais um gol resultante da disputa de sete 
metros, portanto, o gol aferido para equipe vencedora na disputa de pênaltis deve ser 
utilizados nos critérios de desempate quando houver necessidade. 

 
9. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos:  
9.1. Para quando todos os grupos possuam o mesmo número de equipes, a equipe que obtiver 

a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 
Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir do item 9.2.3.  

9.2. Para quando haja grupos com número de equipes diferentes entre si, serão adotados os 
seguintes critérios:  

9.2.1. Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 
grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados.  

9.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos              
restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os 
critérios estabelecidos a partir do item 9.2.3. 

9.2.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 9.2.2, passar-
se-á aos critérios específicos descritos a seguir: 
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9.2.3.1. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de 
gols feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados 
na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

9.2.3.2. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o maior coeficiente; 

9.2.3.3. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

9.2.3.4. Sorteio. 
 
 

9) Regulamento Técnico de Handebol de Praia 
 
6. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
6.1. Para quando todos os grupos possuam o mesmo número de equipes, a equipe que obtiver a 

maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 
Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir do item 6.2.3. 

6.2. Para quando haja grupos com número de equipes diferentes entre si, serão adotados os 
seguintes critérios: 
6.2.1. Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 

grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 
6.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 

restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os 
critérios estabelecidos a partir do item 6.2.3. 

6.2.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 6.2.2, passar-se-
á aos critérios específicos descritos a seguir: 
6.2.3.1. Média de gols average (número de gols recebidos dividido pelo número de gols 

feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados na 
fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

6.2.3.2. Média de gols pró (número de gols feitos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o maior coeficiente; 

6.2.3.3. Média de gols contra (número de gols recebidos dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

6.2.3.4. Sorteio. 
 

10) Regulamento Técnico de Voleibol 
 

8.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da 
fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os critérios 
estabelecidos a partir do item 8.2.3.  

 
8.2.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 8.2.2, passar-

se-á aos critérios específicos descritos a seguir: 
8.2.3.1. Média de sets average (número de sets recebidos dividido pelo número de 

sets feitos em todos os jogos da fase, dividido pelo número de jogos efetuados 
na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.2.3.2. Média de sets pró (número de gols feitos dividido pelo número de sets 
efetuados na fase). Classifica-se o maior coeficiente; 

8.2.3.3. Média de sets contra (número de sets recebidos dividido pelo número de logos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.2.3.4. Média de pontos pró (nº de pontos recebido dividido pelo número de jogos 
efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 

8.2.3.5. Sorteio. 
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11) Regulamento Técnico de Vôlei de Praia 
 

4. A Competição será realizada em no máximo 1 dia 02 dias, cada equipe poderá realizar o 
número necessário de jogos para conclusão do campeonato, poderá realizar até 03 jogos no dia, 
a duração de cada jogo (nº de sets e pontos), será conforme segue: 

 
7. Quando da necessidade de classificar, entre os grupos, uma ou mais equipes será utilizado os 

seguintes procedimentos e Critérios Técnicos: 
7.1. Para quando todos os grupos possuam o mesmo número de equipes, a equipe que obtiver a 

maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos da fase será a classificada. 
Permanecendo o empate serão utilizados os critérios estabelecidos a partir do item 7.2.3. 

7.2. Para quando haja grupos com número de equipes diferentes entre si, serão adotados os 
seguintes critérios: 
7.2.1. Os grupos deverão ser igualados, excluindo-se as equipes piores classificadas nos 

grupos com maior número de equipes e seus resultados não serão computados. 
7.2.2. A equipe que obtiver a maior somatória de pontos (vitória/derrota) em todos os jogos 

restantes da fase será a classificada. Permanecendo o empate serão utilizados os 
critérios estabelecidos a partir do item 7.2.3. 

7.2.3. Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item 7.2.2, passar-se-
á aos critérios específicos descritos a seguir: 
7.2.3.1. Média de pontos pró (nº de pontos recebido dividido pelo número de jogos 

efetuados na fase). Classifica-se o menor coeficiente; 
7.2.3.2. Sorteio 

 
9.1 O emparceiramento de equipes no sistema de disputa obedecerá: Município Sede 2021 / a 
classificação JOJUPS DIVISÃO A 2019, equipes sem classificação em 2021 serão 
distribuídas pelo Sistema Sanfona seguindo ordem alfabética; 

 
4. Correção do Demonstrativo de Datas: 
 

 DEMONSTRATIVO DATAS E PROCEDIMENTOS – NOTA OFICIAL Nº 03/05/06 

CRONOGRAMA DATAS SESSÕES PRELIMINARES 

SESSÕES 
PRELIMINARES/TÉCNICAS 

 
DATAS DIFERENTES 

 
Realização das Sessões Preliminares 2021 - 0NLINE – PRESENÇÃO OBRIGATÓRIA 

➢ Pagamento de Taxa de Inscrição ao Município Sede. 
✓ ATLETISMO – 13/10/2021 – 13:30 ONLINE  
✓ HANDEBOL PRAIA - - 19/10/2021 – 14:00 ONLINE 
✓ VOLEI PRAIA - 19/10/2021 – 15:00 ONLINE 
✓ JUDÔ - 08/11/2021 – 14:00 ONLINE 
✓ KARATÊ - 08/11/2021 – 15:00 ONLINE  
✓ TAEKWONDO - 08/11/2021 – 16:00 ONLINE  
✓ GR - 09/11/2021 – 14:00 ONLINE 
✓ BADMINTON - 24/11/2021 – 14:00 ONLINE  
✓ CICLISMO - 24/11/2021 – 15:00 ONLINE  
✓ TÊNIS - 24/11/2021 – 16:00 ONLINE  
✓ TÊNIS DE MESA - 24/11/2021 – 17:00 ONLINE  
✓ XADREZ - 24/11/2021 – 18:00 ONLINE  
✓ NATAÇÃO - 01/12/2021 – 15:00 ONLINE  
✓ RUGBY - 01/12/2021 – 16:00 ONLINE 

CRONOGRAMA DATAS PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS 

DATAS DIFERENTES  
 

DE ENVIO DE  
 

RELAÇÕES   DE ATLETAS 
 

ATLETISMO F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 05/10/2021 até as 18h00 do dia 07/10/2021 quinta-feira 
 
HANDEBOL DE PRAIA F/M – VOLEI DE PRAIA F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 19/10/2021 até as 18h00 do dia 21/10/2021 quinta-feira 
 
JUDÔ / KARATÊ / TAEKWONDO 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 26/10/2021 até as 18h00 do dia 28/10/2021 / quinta-feira 
GR 
Obrigatoriamente das 08hs de 02/11/2021 até as 18h00 do dia 04/11/2021 quinta-feira 
 
BADMINTON F/M, CICLISMO F/M, TÊNIS F/M, TÊNIS DE MESA F/M e XADREZ F/M 
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Obrigatoriamente das 08hs do dia 16/11/2021 até as 18h00 do dia 18/11/2021 / quinta-feira 
 
NATAÇÃO F/M, RUGBY F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 23/11/202 até as 18h00 do dia 25/11/2021 / quinta-feira. 
 

CRONOGRAMA DATAS PRAZO DE ENVIO DE TERMOS DE COVID 19 

DATAS  
DIFERENTES  

DE ENVIO  
DE  

TERMOS INDIVIDUAIS 
 DE  

COVID19 
 

 
ATLETISMO F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 11/10/2021 até as 18h00 do dia 13/10/2021 / quarta-feira 
 
HANDEBOL DE PRAIA F/M – VOLEI DE PRAIA F/M 
Obrigatoriamente das 08hs de 25/10/2021 até as 18h00 do dia 27/10/2021 - quarta-feira 
 
JUDÔ / KARATÊ / TAEKWONDO 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 08/11/2021 até as 18h00 do dia 10/11/2021 /quarta-feira  
 
GR 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 08/11/2021 até as 18h00 do dia 10/11/2021 /quarta-feira  
 
BADMINTON F/M, CICLISMO F/M, TÊNIS F/M, TÊNIS DE MESA F/M e XADREZ F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 22/11/2021 até as 18h00 do dia 24/11/2021 / quarta-feira 
 
NATAÇÃO F/M, RUGBY F/M 
Obrigatoriamente das 08hs do dia 29/11/202 até as 18h00 do dia 01/12/2021 / quarta-feira 
 

CRONOGRAMA DATAS DATA DE REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL – 33º JOJUPS 

 
FASE ESTADUAL 

 
OUTUBRO/NOVEMBRO 

 
2021 

 
 

➢ Realização / Modalidade e Cidade Sede da Fase Estadual: 
➢ 16/10/2021 – Sábado - Atletismo – Cascavel 
➢ 30 /10/2021 – Handebol de Praia – Paranaguá 
➢ 30 /10/2021 – Vôlei de Praia – Paranaguá 
➢ 13/11/2021 – Sábado - GR – Apucarana 
➢ 13/11/2021 – Sábado - Judô/Karatê/Taekwondo - Londrina 
➢ 26/11/2021 – Sexta - Badminton/Ciclismo/Tênis/ Tênis de Mesa/ Xadrez – Apucarana 

➢ 04/12/2021 – Sábado – Natação, Rugby, - Apucarana 

 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  

 
Curitiba, 01 de outubro de 2021 09hs 

 
 

CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI 
Coordenador de Esportes 

PARANÁ ESPORTE 
 

 
EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA 

Supervisor de Esporte de Rendimento 
PARANÁ ESPORTE 

 

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/

