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Mensagem do 
PRESIDENTE 
 
Caros Filiados, 
 
É com enorme prazer que apresentamos a 7ª Etapa do Circuito Estadual de Judô 2016 - Campo 
Grande/MS, competição do calendário estadual de eventos da FJMS. 
 
O ano de 2016 representa a inovação de um projeto vitorioso, que levará a marca da integração, da 
descentralização e que com a participação de todos os filiados vem proporcionar um progresso da 
nossa modalidade, fazendo da FJMS uma entidade respeitada e admirada dentro do meio esportivo de 
nosso país. 
 
Mais uma vez, nos empenhamos para proporcionar às nossas entidades filiadas, e consequentemente a 
seus atletas, técnicos e árbitros, através do apoio de nossos parceiros, as melhores condições para a 
participação dos eventos do Circuito Estadual de Judô previstos no calendário Estadual 2016. Essa 
etapa finaliza nosso calendário competitivo para apuração  na somatória de pontos nas 7 (sete) etapas 
do Circuito Estadual para a extração dos Campeões Estaduais no Individual e por Clubes, ambos com 
apenas 01 (um) Terceiro Lugar, que serão divulgados em nossa Copa MS Incentivo Estadual de Judô 
2016. 
 

 
Desejo a todos muitas vitórias. 

MARCOS ANTÔNIO MOURA CRISTALDO 

Presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 

FEDERAÇÃO DE JUDÔ DE MATO GROSSO DO SUL 
Fundada em 23 de Setembro de 1980 

Filiada à Confederação Brasileira de Judô 
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1. Organizador: 

Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 
Endereço: Rua Antônio Abdo, 273  – Vila Taveirópolis – Campo Grande/MS, 
Tel/fax (0xx67) 3342-7136 

Apoio: 
 Clubes Filiados da Capital. 

2. Informações do evento: 
Local: FUNLEC - Colégio Oswaldo Tognini  

Endereço: Rua Cel. Cacildo Arantes, 322 - Cachoeirinha II, Campo Grande - MS, 79040-450 
Período: 11 e 12 Novembro 2016 

3. Contatos: 
Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS) 
(67) 3342-7136  /  (67) 8406-7111 

4. Informação sobre inscrições: 

De acordo com as determinações do Regulamento Técnico da Federação de Judô de Mato Grosso do 
Sul, as entidades estaduais participantes da 7ª Etapa do Circuito Estadual de Judô 2016 - Campo 
Grande/MS, deverão estar atentas para as seguintes informações: 

 

ABERTURA 
 

A abertura solene ocorrerá impreterivelmente às 18h30', do dia 11 Nov 2016 (Sexta-Feira), com desfile 
composto com 10 atletas de judogui BRANCO, por agremiação convidada e a seguir, dar-se-á o início das 
competições, se iniciando pela categoria Judokinha (masculino e feminino). 
 

INSCRIÇÕES 
 

O valor para a inscrição por atleta em uma Classe será de R$ 35,00 e R$ 55,00 por atleta em duas ou mais 
Classes. 

Período das inscrições: De 17 Out a 7 Nov 2016 (Segunda-Feira) até as 23h59' – Via Plataforma Zempo – 
www.zempo.com.br 

Para a Classe Judokinha, haverá festival e todos os inscritos participantes receberão medalhas de OURO e 
também seguirá os prazos de inscrição, anteriormente mencionado. 

Ficará a critério de cada agremiação o numero de atletas inscrito no Masculino e no Feminino, não havendo 
limites de inscrições por categoria, até a data de encerramento. 

Obs.: Não será inscrito atleta fora do prazo de inscrição, independente de qualquer Classe, inclusive 
Judokinha, salvo as substituições de atletas inscritos, por outro, mediante comprovação de pagamento 

realizado dentro do prazo, devendo ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o seguinte endereço 

eletrônico circuitoestadualfjms@gmail.com, com Ficha Especifica de substituição (em anexo). 

Será permitida a inscrição de atletas Sub 18 também nas classes Dangai Branca/Laranja (Masculino) e 
Sênior Verde/Preta (Masculino), desde que obedecendo à graduação em apenas uma única dobra de classe 
no masculino, sendo essa feita automaticamente de acordo com a graduação atual; para a dobra do feminino 
na classe Sênior, deverá obedecer à graduação mínima a seguir, todos devidamente registrada no sistema 
ZEMPO, até a data final de inscrição: 

Classe Feminino 

Sub 18 Faixa LARANJA, 4º Kyu 

A Participação dos atletas menores de 18 (dezoito) anos nas classes Dangai Branca/Laranja (Masculino), 
Sênior Feminino e Sênior Verde/Preta (Masculino) será de inteira responsabilidade da entidade filiada que os 
inscreverem. 

(Favor se certificar da equipe que irá participar antes do pagamento. Após efetuada não haverá a 
devolução da taxa).  

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4o-series&option=com_content&view=article
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PAGAMENTO 
 

Todo e qualquer tipo de pagamento realizado nos eventos competitivos da FJMS, deverão ser depositados 
separadamente, ou seja, um para cada situação. Ex.: Anuidade, Inscrição, Carteirinha, etc... 

O pagamento deverá ser feito até o dia 8 Novembro 2016 (Terça-Feira), POR UM ÚNICO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL, por Clube/Associação, através de depósito na conta da FJMS, indicado abaixo e os 
comprovantes de depósito de pagamento deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o seguinte 

endereço eletrônico circuitoestadualfjms@gmail.com: 

Federação de Judô MS 
Banco do Brasil 
Agencia: 1873-2 
C/C: 18960-x 

A Classe Judokinha, (masculino e feminino) também seguirá os prazos de pagamento, anteriormente 
mencionado. 

Obs.:  - A participação das entidades inscritas na competição, fica condicionada ao crédito depositado 
na conta da FJMS, referente aos pagamentos na competição, homologados pelo Departamento 
Financeiro, junto a Secretaria da FJMS. 

  - Favor escrever o nome do clube ou Associação no recibo de depósito de pagamento, como 
forma de identificação (Ex: ANUIDADE, INSCRIÇÃO, CARTEIRINHA, ETC...). 

 

CONFECÇÃO DAS CARTEIRINHAS DA FJMS 2016 
 

O envio da ficha específica para a confecção de carteirinha deverá ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o 

seguinte endereço eletrônico circuitoestadualfjms@gmail.com, até o dia 7 Nov 2016 (Segunda-feira). 

O pagamento deverá ser feito até o dia 8 Nov 2016 (Terça-Feira), através de depósito na conta da FJMS, 
indicado abaixo e os comprovantes de depósito de pagamento deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE 

para o seguinte endereço eletrônico circuitoestadualfjms@gmail.com: 

Federação de Judô MS 
Banco do Brasil 
Agencia: 1873-2 
C/C: 18960-x 

Obs.: Ao solicitar a confecção da carteirinha FJMS/2016, o Clube ou Associação, deverá realizar o cadastro 
e atualização dos dados, inclusive a atualização da graduação do atleta (cor da faixa), no sistema de 
carteirinhas, de acordo com a graduação cadastrada no Sistema Zempo.  

 

CREDENCIAMENTO 
 

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, realizará o credenciamento, conforme programação abaixo: 

Credenciamento Técnico (documentação e alterações) 

- Data: 11 de novembro de 2016 (Sexta-Feira). 
- Local: Sede da FJMS. 
- Endereço: Rua Antônio Abdo, 273  – Vila Taveirópolis  – Campo Grande/MS. 
- Horário: 07:00 as 10:00.  

Neste credenciamento os técnicos responsáveis deverão: 
- Fazer a retirada de carteirinhas e entrega de documentos (sfc). 
- Fazer alterações de pesos nas inscrições dos atletas inscritos, devidamente cadastrados no Sistema 
Zempo (sfc).  
- Fazer as credenciais dos técnico que atuarão durante o evento. Pulseiras entregues no Shiaijo (sfc). 
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OBS: - Os Auxiliares-Técnicos acadêmicos de Educação Física deverão apresentar Declaração de 
Matricula, do 2º Sem/2016, para serem autorizados a atuar como auxiliar-técnico no evento. 
 - Os Técnicos e Auxiliar-Técnicos deverão estar com a anuidade 2016 em situação REGULAR, para 
atuarem no evento. 
 - Os Clubes ou Associações também, poderão solicitar a mudança de categoria de peso, e 
substituições de atletas, EXCLUSIVAMENTE para o seguinte endereço eletrônico 

circuitoestadualfjms@gmail.com, até as 10:00 horas do dia 11 Nov 2016 (sexta-feira), sendo esse o 

encerramento do credenciamento Técnico de alterações, ficando apenas as cópias dos documentos 
pendentes para ser apresentados a Secretaria da FJMS, até o dia 12 Nov 2016 (Sábado), das 06:30 as 
07:30 horas (sfc). 

 

CLASSES EM DISPUSTA 
 

Serão disputadas as seguintes Classes (masculino e feminino): 

- Judokinha – até 8 anos (inclusive) 

- Sub 11 – 9 e 10 anos (Nascidos em 2006/2007) 

- Sub 13 – 11 e 12 anos (Nascidos em 2004/2005) 

- Sub 15 – 13 e 14 anos (Nascidos em 2002/2003) 

- Sub 18 – 15 a 17 anos (Nascidos em 1999/2000/2001) 

- Sênior Feminino (Nascidos em 2001 e anteriores) 

- Sênior Masculino Verde/Preta (Nascidos em 2001 e anteriores) 

- Dangai Branca/Laranja - Masculino (Nascidos em 2001 e anteriores) 

- Veterano (Masculino) – 35 anos a cima (Nascidos em 1982 e anteriores) 

 

SISTEMA DE DISPUSTA 
 

As disputas serão individuais, utilizando o sistema de eliminatórias sem repescagem, sendo terceiros 
colocados os perdedores dos finalistas, porém as categorias com apenas 02 (dois) atletas, será adotado 
uma melhor de três lutas, sendo que será declarado vencedor o atleta que obtiver duas vitórias e 
somente as categorias com até 03 (três) participantes, haverá rodízio entre os atletas. Para 
classificação e desempate entre os atletas será obedecido o seguinte critério. 

Para classificação e desempate entre os atletas será obedecido o seguinte critério: 

1º - Número de vitórias; 

2º - Contagem de pontos, conforme a seguinte tabela: 

a) Vitória por Ippon ou equivalente 10 pontos 

b) Vitória por Waza-Ari ou equivalente  7 pontos 

c) Vitória por Yuko ou equivalente  5 pontos 

d) Vitória por Shido (1 a 3) 1 ponto 

e) Vitória no Golden Score 1 ponto 

3º - Confronto direto entre os atletas empatados; 

Para efeito de classificação geral por entidades participantes, ao final do evento será a soma do maior 
número de medalhas de OURO, PRATA e BRONZE, respectivamente conquistadas. 

Caso ocorra empate entre duas ou mais entidades, será considerada vencedora a equipe que tiver 
maior número de 5º lugares. Persistindo o empate, será avaliado o maior número de 7º lugares, e não 
bastando será declarada vencedora a entidade filiada que participou com o maior número de atletas. 
Persistindo o empate, a decisão será por sorteio. 
O Uso do judogui BRANCO e AZUL será exigido a partir da Classe Sub 15 (inclusive), conforme 
regulamento técnico da FJMS 2016, para as classes Sub 11 e Sub 13, serão usadas as faixas diacrítica. 
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PESAGEM 
 

A pesagem OFICIAL terá duração MÁXIMA de 2 horas na sexta-feira e 1 hora na pesagem de 
Sábado, em cujos períodos serão feitas a homologação de peso do(a) atleta. 

O(A)s atletas pesarão somente de calção, sunga ou similar, não podendo pesar nú. Todas as 
atletas do sexo feminino poderão usar collant, calção, calça de lycra ou Top. 

(Não será permitido pesar de tênis, short jeans, calca jeans, shitabaki ou Judogui). 

Será exigido do(a) atleta no ato da pesagem, o seu documento de identificação "ORIGINAL" 
(Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, Exército, Aeronáutica ou 
Marinha, Passaporte Original, carteirinha do Clube ou carteirinha escolar (com foto digitalizada 
colorida). Não será permitida a pesagem de atleta sem quaisquer das identificações mencionadas.  

No recinto da pesagem somente poderão entrar os Membros do Departamento Técnico da FJMS, 
os membros da comissão de pesagem e os atletas chamados para a pesagem. 

O técnico somente poderá entrar na sala de pesagem caso seja solicitada a sua presença. 

As balanças estarão disponíveis para pesagem extraoficial, 1 hora antes do horário da pesagem 
oficial. 

Todos os atletas inscritos deverão estar presentes no horário e local marcado para o início da 
pesagem. 

A responsabilidade total pela pesagem será da Comissão de pesagem, composta de no mínimo 
02 (dois) membros do sexo masculino e 02 (dois) membros do sexo feminino, PREFERENCIALMENTE 
Candidatos do Curso de Graus 2016 ou Acadêmicos de Educação Física, os quais serão designados 
pela FJMS. 

Para a Classe Sub 11 (9 e 10 anos), masculino e feminino, haverá tolerância de quinhentos (500) 
gramas na pesagem oficial, faculta-se ao atleta subir ou descer na categoria de peso, com a 
autorização do seu técnico. 

Para as Classes Sub 13 (Masculino e Feminino) acima, não haverá tolerância alguma, porém, 
faculta-se ao atleta subir ou descer na categoria de peso, com a autorização do seu técnico, que deverá 
confirmar o atleta na nova categoria de peso, para todos os efeitos. Não autorizando a inscrição, o 
atleta será eliminado. 

A pesagem do atleta Sub 18 valerá para as classes Dangai Branca/Laranja (Masculino), Sênior 
(Feminino) e Sênior Verde/Preta (Masculino), porém os atletas deverão informar e assinar para a 
dobra da classe aos oficiais de pesagem. 

Dia 11 Nov 2016 (sexta-feira) 

- Campo Grande (FUNLEC - Colégio Oswaldo Tognini) - Pesagem Oficial das 19h as 21h – Classes 
Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18 (Masculino e Feminino), Sênior (Feminino), Sênior Verde/Preta, 
Veteranos e Dangai Branca/Laranja (Masculino). 

Dia 12 Novembro 2016 (Sábado) 

- Campo Grande (FUNLEC - Colégio Oswaldo Tognini) - Pesagem Oficial das 6h30min as 7h30min – 
Classes Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18 (Masculino e Feminino), Sênior (Feminino), Sênior 
Verde/Preta, Veteranos e Dangai Branca/Laranja (Masculino). 



 

7ª Etapa do Circuito Estadual de Judô 2016 
(Campo Grande/MS) 

 

 
 

DURAÇÃO DOS TEMPOS DE LUTA 
 

O tempo de duração dos combates será: 

Classe Tempo de luta Golden Score 

Sub 11 e Sub 13 (Masculino e Feminino) 2 minutos 

até a 1º vantagem 

Sub 15 (Masculino e Feminino) 3 minutos 

Sub 18 (Masculino e Feminino) 

4 minutos 
Sênior (Feminino) 

Dangai Branca/Laranja (Masculino) 

Veterano (Masculino) - 35 anos a cima 

Sênior Verde/Preta (Masculino) 5 minutos 

A coordenação técnica do evento se reserva o direito de alterar o tempo de duração de 
combate nos casos em que for de extrema necessidade e com prévio aviso. 

As técnicas válidas durante a realização dos combates serão somente Nage-Waza (técnicas de 
projeção) e Katame-Waza (técnicas de controle no solo), para as classes Sub 11, Sub 13 e Sub 
15. 

Para as demais classes (Sub 18 acima) serão válidas as técnicas de Nage-Waza (técnicas de 
projeção), Katame-Waza (técnicas de controle no solo) Shime-Waza (Técnicas de 
Estrangulamento) e Kansetsu-Waza (Técnicas de Luxação). 

O tempo de imobilização (Ossaekomi-Waza ou Ossae-Waza) obedecerá ao quadro 
estabelecido abaixo: 

I - Yuko 10 segundos ou mais, porém menos de 15 segundos 

II - Waza-Ari 15 segundos ou mais, porém menos de 20 segundos 

III - Ippon Um total de 20 segundos 

No Golden Score o combate se encerrará quando o cronometro atingir 10 (dez) segundos 
(yuko). 

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 retornar a competição. 

 

ARBITRAGEM 
 

Atuarão na 6ª Etapa do Circuito Estadual de Judô 2016 - Bonito/MS, árbitros convocados pela 
Federação de Judô de Mato Grosso do Sul (FJMS), através do Departamento de Arbitragem. 

 

PENALIDADES 
 

Serão julgadas pela Comissão Disciplinar da FJMS. 
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TABELA DE PESO EM QUILOGRAMA 
 

Seguirão de acordo com a tabela de peso em quilograma descrita no Regulamento Técnico da 
FJMS - 2016, conforme segue a seguir: 

1) - Masculino: 

Classe/Categoria 
Sub 11 

09 e 10 anos 

Sub 13 

11 e 12 anos 

Sub 15 

13 e 14 anos 

Sub 18 

15 a 17 anos 

Sênior/Dangai 

15 anos acima 

Veterano  

40 anos acima  

Super Ligeiro Até 28 Até 28 Até 36 Até 50 Até 55 

Até 73  Ligeiro +28/30 +28/31 +36/40 +51/55 +55/60 

Meio leve +30/33 +31/34 +40/44 +55/60 +60/66 

Leve +33/36 +34/38 +44/48 +60/66 +66/73 

+73/90  Meio médio +36/40 +38/42 +48/53 +66/73 +73/81 

Médio +40/45 +42/47 +53/58 +73/81 +81/90 

Meio Pesado +45/50 +47/52 +58/64 +81/90 +90/100 

+90  Pesado +50/55 +52 +64 +90 +100 

Super Pesado +55 - - - - - - - - - - - - 

2) - Feminino: 

Classe/Categoria 
Sub 11 

09 e 10 anos 

Sub 13 

11 e 12 anos 

Sub 15 

13 e 14 anos 

Sub 18 

15 a 17 anos 

Sênior 

15 anos acima 

Super Ligeiro Até 26 Até 28 Até 36 Até 40 Até 44 

Ligeiro +26/28 +28/31 +36/40 +40/44 +44/48 

Meio leve +28/30 +31/34 +40/44 +44/48 +48/52 

Leve +30/33 +34/38 +44/48 +48/52 +52/57 

Meio médio +33/36 +38/42 +48/53 +52/57 +57/63 

Médio +36/40 +42/47 +53/58 +57/63 +63/70 

Meio Pesado +40/45 +47/52 +58/64 +63/70 +70/78 

Pesado +45/50 +52 +64 +70 +78 

Super Pesado +50 - - - - - - - - - - - - 
 

 

ALOJAMENTO 
 

Os Clubes de fora da capital deverão entrar em contato diretamente com os responsáveis por 
Clubes da capital e solicitarem alojamento. 

 

ALIMENTAÇÃO 
 

As delegações deverão contactar, até 8 Nov 2016 (Terça-Feira), a Secretária da FJMS, para 
informações sobre alimentação no local e o custo ficará a cargo de cada Clube ou Associação.  
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COMPETIÇÃO 
 

Local: FUNLEC - Colégio Oswaldo Tognini  

Endereço: Rua Cel. Cacildo Arantes, 322 - Cachoeirinha II, Campo Grande - MS, 79040-450 
 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO 
 

15 outubro a 7 novembro (Segunda-Feira) 

até as 23h59' INSCRIÇÃO 
Via Plataforma Zempo – 

www.zempo.com.br 
 

8 novembro (Terça-Feira) (IMPRETERIVELMENTE) 

- PAGAMENTO (último dia) 

Via Depósito Bancário na conta da 

FJMS e enviar para: 

circuitoestadualfjms@gmail.com 
 

11 de novembro de 2016 (Sexta-Feira) 

07:00 as 10:00 Credenciamento (documentação e alterações) Sede da FJMS 

18:30 Abertura Oficial 

FUNLEC - Colégio Oswaldo 

Tognini 

19:00 Previsão de início da classe Judokinha (Masc/ Fem) 

19:00 as 21:00 

Pesagem Oficial Classes Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 18 

(Masc/ Fem), Sênior (Fem), Sênior Verde/Preta, Veteranos e 

Dangai Branca/Laranja (Masc) 
 

12 de novembro de 2016 (Sábado) 

06:30 as 07:00 
Pesagem Oficial Classe Sub 18, Sub 11 (Masc/ Fem) e 

Veteranos e Dangai Branca/Laranja (Masc). 

FUNLEC - Colégio Oswaldo 

Tognini 

07:00 as 07:30 
Pesagem Oficial Classes Sub 13 e Sub 15 (Masc/ Fem), 

Sênior(Fem) e Sênior Verde/Preta  (Masc) 

COMBATES (LUTAS) 

08:30 Previsão de inicio da Classe Sub 18 (Masc/ Fem) 

09:30 Previsão de inicio da Classe Sub 11 (Masc/ Fem) 

10:30 
Previsão de inicio da Classe Veteranos e Dangai 

Branca/Laranja (Masc) 

13:30 Previsão de inicio da Classe Sub 13 (Masc/ Fem) 

14:30 Previsão de inicio da Classe Sub 15 (Masc/ Fem) 

15:30 
Previsão de inicio da Classe Sênior(Fem) e Sênior 

Verde/Preta  (Masc) 

 

 

PREMIAÇÃO 
 

A premiação ocorrerá da seguinte forma: 

- 01 (uma) Medalha de 1º lugar 

- 01 (uma) Medalha de 2º lugar 

- 02 (duas) Medalhas de 3º lugares 
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A premiação individual por atleta será realizada após o término de cada categoria em disputa. 

A partir da Classe Sub 15 (inclusive), os atletas deverão subir ao pódio com o Judogui Branco. 

A premiação geral com troféus de primeiro ao terceiro lugar nos naipes masculino e feminino, 
será realizada ao final das etapas do Circuito Estadual, em data a ser definida pela FJMS. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul, não será responsável por acidentes que venham 
a ocorrer com os atletas durante a competição, porém prestará o primeiro atendimento médico 
no local da competição. 

Não será permitida a presença de técnicos atrás ou na beirada das áreas, porém, 
somente no lugar reservado aos técnicos. 

A divulgação oficial dos resultados da 7ª Etapa do Circuito Estadual de Judô 2016 - 
Campo Grande/MS, será confirmada no primeiro dia útil após a realização do evento. 

Somente será permitida a presença no recinto da competição, os atletas devidamente 
identificados no momento de sua luta, e também de técnicos credenciados no CREF ou Auxiliar-
Técnico acadêmicos do curso de Educação Física, devidamente credenciados junto ao 
Departamento Técnico da FJMS e ambos com situação REGULAR. 

As delegações participantes, no ato das inscrições assumem a responsabilidade pelas 
condições de sanidade de seus atletas, responsabilizando-se por qualquer acidente que venha 
a ocorrer antes, durante e depois do campeonato, ficando por sua conta despesas médicas e 
hospitalares ou quaisquer outras despesas que venham necessitar ou pleitear. 

Não será permitida a interferência no trabalho da coordenação, árbitros e oficiais de mesa em 
hipótese alguma, sob pena de punição por perda de medalhas de OURO para a agremiação ou 
de desclassificação dos atletas e da entidade a que pertencer o infrator, dependendo da 
gravidade da indisciplina, que serão resolvidos pela Comissão disciplinar da FJMS. 

Todas as reclamações ou irregularidades deverão ser comunicadas a mesa técnica, a qual será 
responsável pela análise e decisão de dúvidas solicitadas. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Departamento Técnico da FJMS. 

O técnico ao efetuar sua inscrição estará concordando com o presente regulamento. 

Os Clubes se farão representar da abertura geral. 

Desde já agradecemos a sua participação. 

Campo Grande/MS, 15 de outubro de 2016 

Atenciosamente, 

MARCOS ANTÔNIO MOURA CRISTALDO 
Presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 

Américo Carlos Soares 

Diretor Técnico da FJMS 
Marcos Kiyotatsu Shimabukuro 

Diretor de Arbitragem da FJMS 
Márcio Ricardo Coutinho 

Diretor Financeiro da FJMS 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12640%3Aparametros-curriculares-nacionais1o-a-4o-series&option=com_content&view=article

