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BOLETIM 06/11 – REGISTRO DE KYUS EM 2011 
 
 

Caros Professores, 
 

Em virtude da publicação do regulamento para exame e outorga de faixas e graus do 

Conselho Nacional de Graduação da CBJ, segue nova tabela da FGJ para registros de kyus em 

2011 (substitui boletim 31/10). 

Solicitamos que observem as normas a seguir, para evitar constrangimentos e problemas 

principalmente com pais de atletas, não enviando para a FGJ solicitação de realização de 

registro de determinado kyu, fora da idade mínima exigida para estas graduações. 

 

Graduação Ano de Nascimento Carência 

BRANCA Livre --------- 

BRANCA / CINZA 2007 3 meses como faixa branca 

CINZA 2006 3 meses como faixa branca/cinza 

CINZA / AZUL 2005 6 meses como faixa cinza 

AZUL 2004 6 meses como faixa cinza/azul 

AZUL / AMARELA 2003 6 meses como faixa azul 

AMARELA 2002 6 meses como faixa azul/amarela 

AMARELA / LARANJA 2001 12 meses como faixa amarela 

LARANJA 2000 12 meses como faixa amarela/laranja 

VERDE 1999 12 meses como faixa laranja 

ROXA* 1998 12 meses como faixa verde 

MARROM* 1997 12 meses como faixa roxa 

 
 
*Os atletas que serão registrados como faixas marrons devem ter participado do Curso de 

Oficiais de Mesa obrigatoriamente em 2009 ou 2010 ou deverão participar da 1ª Edição do 

mesmo em 2011 (prevista para 26/02/2011). 

*Para registros de faixa marrom a partir de 2012 será necessária a apresentação da 

caderneta de estágios comprovando o mínimo de 10 turnos prestados, como faixa roxa, durante 

o ano de 2011. Esta caderneta será fornecida no curso de Oficial de Mesa. 

 

Porto Alegre, 18 de Fevereiro de 2010. 

 

Carlos Eurico da Luz Pereira 
Presidente Federação Gaúcha de Judô - Administração 2008-2011. 

“Federação Gaúcha de Judô – formando campeões no tatame e na vida” 


