
 
 

 

EXAME DE ARBITRAGEM ESTADUAL 2022 

 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: 

Federação Paulista de Judô 
DATA E LOCAL DO EVENTO: 

DATA:  15 e 16 de outubro de 2022. 

LOCAL: : Ginásio Municipal de Araras - “Nelson Rüegger” - 
Praça Roberto Mercatelli, s/n - Centro, Araras/SP, CEP 13600-
000. 
 
CONTATOS: 

Federação Paulista de Judô 
E-mail: fpj@fpj.com.br 
 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

 Para participar do Exame de Arbitragem os candidatos deverão realizar 

a inscrição no link abaixo até o dia 10 de outubro de 2022, anexando o 

comprovante de depósito da taxa de inscrição. 
 

https://forms.gle/dDJyjewdH7okr5sx9 
 

 Inscrições tardias: Do dia 11 ao dia 12 de outubro de 2022. 
 
TAXA: 

- Até o dia 10 de outubro de 2022 – R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
- Do 11 ao 12 de outubro de 2022 (inscrição tardia) – R$ 240,00 (duzentos e 
quarenta reais). 
A Taxa deverá ser paga via depósito bancário para a conta abaixo ou via PIX: 

Federação Paulista de Judô 
Banco Bradesco 
Agência: 1195 

Conta corrente: 0805-2 
CNPJ: 62.348.875/0001-36 

Chave PIX 
 

Federação Paulista de Judô 
CNPJ: 62.348.875/0001-36 

 
OBS. Taxas pagas não serão devolvidas. 
 



 
 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 As delegacias serão divididas para cada paulista, onde seus candidatos 
realizarão o exame. 

 Entrega dos documentos para avaliação: 10 de outubro de 2022 
 Enviar no link da inscrição os seguintes documentos: 

 Certificado do Módulo de Arbitragem 2022 
 Carteirinha da Federação 2022 
 Assinaturas eventos que atuou como árbitro 

 A Avaliação teórica, será realizada de forma on-line, onde o candidato 
receberá o link para acessar a prova, tendo somente 1 tentativa em sua 
realização. A prova ficará disponível nos dias 12/10 e 13/10. 

Caso o candidato não recebe o link ate o dia 11 de outubro enviar e mail para 
ikeda@fpj.com.br 

 
CRITÉRIOS: 

 
De Árbitro Regional para Árbitro Estadual: 

 
idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

mínimo de 02 (dois) anos de carência; 

portador de faixa preta (shodan – 1º dan); 

ter até a data da Inscrição, no mínimo 10 (dez) atuações em eventos oficiais ou 

eventos amistosos (vai ser consideradas também as atuações como faixa 

marrom); 

Obs. Lembrar que no seu passaporte e/ou na sua carteira de árbitro deva 

constar: data/mês/ano e foto. 

Apresentar os Certificados de participação, Módulo de Arbitragem de 2022; 

Atendido os requisitos acima, o candidato será considerado aprovado se: 

for aprovado em prova Teórica sobre regras e situações de arbitragem, com no 

mínimo de 60% (sessenta por cento) de acerto e for aprovado na prova Prática 

em atuação no Campeonato indicado. 

 
 
 

São Paulo, 26 de setembro de 2022. 
Federação Paulista de Judô 


