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APRESENTAÇÃO

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, 
ao longo deste período pandêmico, estuda e 
acompanha diariamente o contexto da saúde 
pública em todas as regiões do país. O cenário 
do COVID-19 no mundo acarretou diversos im-
pactos no sistema esportivo e culminou na sus-
pensão dos eventos nacionais e posterior can-
celamento das competições.  

É neste contexto que a CBJ lança o projeto 
TSUKURI¹, que visa a retomada responsável e 
segura dos Eventos Nacionais, respeitando as 
recomendações das autoridades sanitárias e 
dos órgãos competentes, visando a preservação 
da saúde de todos os envolvidos. 

¹Tsukuri - 作り
1. Preparação ou encaixe da técnica; 2. É construído a partir 
do Kuzushi, que significa destruir a postura de equilíbrio do 
seu oponente, e “estando você equilibrado” torna seu 
ataque mais eficiente.3

MANTER
EQUILÍBRIO
MANTER
EQUILÍBRIO PREPARAR

ATAQUE 
PREPARAR
ATAQUE 



OBJETIVOS
RENOVAÇÃO: 
Iniciar o processo de renovação e formação da 
Seleção Olímpica Paris 2024.

RECUPERAÇÃO: 
Reiniciar progressivamente o calendário nacional.

DESENVOLVIMENTO: 
Ações para preparar e impulsionar o crescimento 
do Judô. 
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PILARES
Os pilares que sustentam o projeto Tsukuri são:

AMBIENTE SEGURO

O cenário da pandemia de covid-19 segue exi-
gindo cuidado. No primeiro semestre de 2021, o 
calendário nacional focou em ações online. Já 
no segundo semestre, ainda que a vacinação 
avance, muitos cuidados precisarão ser manti-
dos.     

-

-

As competições nacionais previstas para o se-
gundo semestre serão todas realizadas em for-
mato “bolha”, em Pindamonhangaba – SP. 
Testes RT-PCR serão exigidos antes e durante 
os eventos e protocolos de segurança desenvol-
vidos pela equipe médica da CBJ nortearão 
todas as atividades, de acordo com o Protocolo 
de combate ao COVID-19 da CBJ. Apenas as 
pessoas necessárias à realização dos eventos 
poderão entrar na bolha. A competição, pesa-
gem, acomodação, alimentação e treinamentos 
serão todos em um só lugar, reduzindo os riscos 
de contaminação. 



COMPETIÇÕES

O Ciclo Paris 2024 será o mais curto da história. Com as 
dificuldades envolvidas na realização de eventos em for-
mato bolha, as competições oficiais da CBJ em 2021 
terão como objetivo principal a renovação da Seleção 
Olímpica. Assim, serão realizadas as seguintes competi-
ções, todas em formato bolha, em Pindamonhangaba/SP: 

Campeonato Brasileiro Sub-21 - Etapa Feminina 
Campeonato Brasileiro Sub-21 - Etapa Masculina
Campeonato Brasileiro Sênior 
Seletiva Nacional Projeto Paris 2024 

Os medalhistas dos Campeonatos Brasileiros Sub-21 e 
Sênior estarão classificados para a Seletiva.

Os atletas participantes de Mundiais Sub-18 a Sub-21 do 
ciclo de Tóquio 2020 (2016 a 2020), também estão 
classificados para Seletiva Nacional Projeto Paris 2024.  
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TREINAMENTOS DE CAMPO

As restrições impostas pela pandemia dificultaram o 
treinamento de judô em todas as regiões do país. Apro-
veitando o ambiente seguro gerado pelo formato bolha 
das competições, os Campeonatos Brasileiros Sub-21 
serão seguidos de Treinamentos de Campo com dura-
ção de sete dias para os atletas e técnicos contempla-
dos pelo PAF. 

Será uma oportunidade única para que atletas e técni-
cos retomem um ritmo forte de treinamento, dividindo o 
dojô com judocas de todas as federações. 
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PAF - PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES:

Sabemos que a pandemia afetou financeiramente toda 
a população brasileira, incluindo toda a cadeia do judô 
nacional. Neste sentido, a CBJ se compromete a 
manter a isenção de taxas de inscrição para todas as 
ações de capacitação online em 2021.

Já o PAF será mantido para as competições nacionais, 
fornecendo passagens aéreas para atletas e técnicos 
de cada federação filiada, testes RT-PCR realizados na 
chegada dos eventos para os beneficiados pelo proje-
to. E ainda, não precisarão arcar com os custos de hos-
pedagem e alimentação durante o período dos Treina-
mentos de Campo. 

Além disso, o PAF fornecerá a todos os participantes 
da competição o transporte terrestre e seguro de vida.  

CAMPEONATOS BRASILEIROS SUB-21 - ETAPA FEMININA E MASCULINA 
1º dia
2º dia
3º dia

Chegada, credenciamento e testagem  

Pesagem Oficial 

Competição

CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR SELETIVA NACIONAL 
PROJETO PARIS 2024

1º dia
2º dia
3º dia

4º dia

5º dia
6º dia

Chegada, credenciamento e testagem FEMININA

Pesagem Oficial FEMININA

Competição FEMININA

Chegada, credenciamento e testagem MASCULINA

Pesagem Oficial MASCULINA

Competição MASCULINA

Treinamento de Campo
4º ao

6º dia
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EXAMES DE ARBITRAGEM

Por conta da pandemia, os exames nacionais de 
arbitragem foram reestruturados. Com o novo for-
mato, os árbitros tem a oportunidade de se qualifi-
car em novas categorias de arbitragem. Neste 
contexto, os árbitros continuarão seu progresso 
na arbitragem.

Os exames acontecem de forma online e os árbi-
tros são avaliados de forma similar à competição 
presencial. Para as categorias Nacional A, B e C, as 
avaliações são completamente online, já para a ca-
tegoria Aspirante FIJ, o árbitro deverá ainda parti-
cipar de um evento presencial da CBJ em 2022.

-
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EQUIDADE DE GÊNERO

É preciso aumentar ativamente a participação feminina 
em todas as esferas do judô brasileiro. Neste primeiro 
momento, serão instituídas as seguintes ações: 

Em cada etapa do Campeonato Brasileiro Sub-21, as fede-
rações receberão três (3) passagens aéreas destinadas a 
atletas pelo PAF. Ao todo, serão seis (6) passagens para 
atletas, sendo três (3) femininas e três (3) masculinas. 
Além disso cada federação terá direito a (1) passagem 
aérea para técnico(a) por etapa.

Para o Campeonato Brasileiro Sênior, que será realizado 
em etapa única, serão disponibilizadas 06 (seis) passa-
gens aéreas para cada federação por meio do PAF: cinco 
(5) para atletas e uma (1) para técnico(a).

As passagens aéreas para atletas serão distribuídas da 
seguinte forma: duas (2) para atletas do gênero feminino 
e duas (2) para atletas do gênero masculino. A federação 
terá direito a mais uma (1) passagem aérea para atleta, 
independente de gênero, na situação em que tenha indi-
cado uma técnica do gênero feminino para receber o 
benefício do PAF em pelo menos uma competição em 
2021 (Campeonato Brasileiro Sub-21 – Etapa Feminina, 
Campeonato Brasileiro Sub-21 – Etapa Masculina ou 
Campeonato Brasileiro Sênior).
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EQUIDADE DE GÊNERO

 

Arbitragem: Dos 13 árbitros convocados por evento 
nacional, 4 serão obrigatoriamente mulheres.

Para o Exame Nacional de Arbitragem 2021, cada federa-
ção pôde inscrever até 02 (dois) candidatos por catego-
ria, sendo um (1) candidato do sexo feminino e o outro (1) 
candidato do sexo masculino. As Federações que preen-
cheram as duas vagas seguindo a regra de equidade de 
gênero puderam indicar mais um (1) árbitro independen-
temente do sexo.

No Programa de Capacitação e Integração de Técnicos
(PROCIT), teremos vagas exclusivas para mulheres.    



EVENTOS ONLINE

O crescimento do judô no Brasil passa, necessariamente, 
por profissionais cada vez mais capacitados e aplicando 
o conhecimento nas suas funções. Ações de capacitação 
também contribuem para manter a comunidade engaja-
da e incentiva a filiação junto às federações estaduais. 

Neste sentido, além das ações do PAF Capacita junto às 
federações estaduais, foram realizadas no primeiro 
semestre de 2021 as seguintes atividades online 
e gratuitas:

Webinar – Desafios da Arbitragem 
Curso – Ju-no-Kata 
Workshop – Gestão das Equipes de Base 
Workshop – Judô nas Escolas 

Para o segundo semestre, teremos:

Nacional de Judô Funcional Destinado as classes de 
idade que não terão competições presenciais. São elas:

- Sub-13; 
- Sub-15; 
- Sub-18; 
- Veteranos. 

Festivais online para as classes infantis.
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