FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ

BOLETIM 43/11 – CANCELAMENTO TORNEIO DO CONESUL
Caros Professores :

Lamentamos profundamente qualquer alteração de calendário que temos que efetuar,
principalmente aquelas de última hora, quando as entidades já planejaram sua viagem e
participação, porém considerando o dano menor, decidimos cancelar o Torneio do Conesul
2011.
O evento que era para ter sido um belo evento binacional, concomitante a uma etapa
do calendário nacional do Uruguai, uma vez que já havíamos tratado com a Federação
Uruguaia a realização do mesmo em um ginásio em Santana do Livramento, teve que ser
cancelado pelos motivos abaixo elencados:
1) Há semanas estávamos buscando junto ao Prof José Airton da filiada Kodokan de
Livramento a confirmação das facilidades locais para a realização do evento, para o que
não obtínhamos resposta, o que culminou com a não publicação da programação do
evento até o dia de ontem.
2) Insistência do referido professor para a realização do evento em um ginásio sem as
mínimas condições em território uruguaio (Rivera) onde só cabem 2 áreas, devido as
facilidades financeiras que o mesmo recebeu para realizar o evento nesta cidade e não em
Livramento (ver fotos em anexo).
3) Uma vez informado da impossibilidade da realização do evento no ginásio sugerido,
conforme tratado com a Federação Uruguaia que ia ceder os tatames e alguns árbitros para
a realização do mesmo ainda tentei com o Prof Airton que usasse os tatames da Federação
Uruguaia no nosso evento no sábado conforme previamente acordado, e após transportasse
os mesmos para o evento do domingo em Rivera, mas o Prof José Airton achou muito
difícil a empreitada, alegando que não tem pessoas para ajudar a carregar os tatames e
montar as áreas e nos colocou que havia conseguido transporte em caminhão aberto da
secretaria de agricultura para os tatames da FGJ, o que não posso permitir devido ao risco
de deterioração de um material que é de todos que são nossos tatames. Ainda fomos
comunicados que o ginásio de Livramento teria um custo de R$ 450,00 (quatrocentos e
cincoenta reais) informação esta que não tínhamos recebido até então.
4) Ainda dei um prazo ao Prof Airton até as 17 hs de ontem para que nos desse uma posição
para conseguirmos fazer a competição, no que se referia a que ele se dispusesse a
transportar os tatames por algumas quadras de um lado para o outro, visto que o mesmo
me afirmou que já há tratado de cooperação e liberação da fronteira para esta ida e volta
dos tatames, sendo que não tivemos nenhum retorno nem que sim, nem que não até agora
às 10 hs do dia 11/08/2011.
5) Custo estimado da competição com transporte de tatames = R$ 12.950,00 (doze mil
novecentos e cincoenta reais) já descontados som, atendimento médico e alimentação para
arbitragem no dia da competição que eram as facilidades oferecidas pela Kodokan para a
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realização do evento, o que torna inviável a realização da mesma pelo risco de
comprometer a viabilidade financeira da FGJ.
Preferimos cancelar o evento por mais que isto seja negativo para nossa comunidade, pois
acreditamos que um evento sem as condições mínimas de conforto e segurança para nossos atletas e
acompanhantes torna o mesmo inviável, com um prejuízo ainda maior a todos. Por isso pedimos
nossas sinceras desculpas, e convidamos a prestigiarem a Copa Teresopolis em Porto Alegre que
acontece no dia 20/08 em substituição ao Torneio do Conesul.
Já iniciamos tratativa com a Prefeitura de Rivera através da Federação Uruguaia de Judo para a
realização de um torneio conjunto em março do ano que vem em um ginásio maior e com condições
de receber um evento de grande porte, uma vez que não temos tido sucesso para realização de
eventos no interior muitas vezes quando a negociação tem ficado a cargo dos professores.

Carlos Eurico da Luz Pereira
Presidente Federação Gaúcha de Judô - Administração 2008-2011.
“Federação Gaúcha de Judô – formando campeões no tatame e na vida.
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