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BOLETIM FGJ 66/2011 – FILIAÇÕES INICIAIS 
 
 

Caros Professores : 
 

  Ao longo dos últimos 4 anos fizemos várias campanhas de filiações na FGJ a fim de 

regularizar as faixas dos atletas gaúchos, e para organizarmos o banco de dados da entidade. 

Hoje estamos com um sistema totalmente informatizado, com um banco de dados confiável, o 

que tem facilitado em muito nosso trabalho administrativo e para a realização das 

competições, agilizando em muito o processo da pesagem e confecção de súmulas e rankings. 

A fim de tornar oficial a regra de filiações, informamos que a filiação a FGJ não é voltada 

somente a atletas competidores, e sim, deve ser uma rotina na inscrição de qualquer atleta em 

suas academias e clubes, mesmo para os não competidores, validando suas graduações e 

contando seu tempo de prática para graduações superiores como a faixa preta. A carteira da 

FGJ é o RG do atleta, sem ele, o judoca não existe para fins oficiais.  

 

  A FGJ torna oficial que: 

  A partir da publicação deste, qualquer filiação inicial de atletas só poderá ser feito nas 

faixas branca ou cinza, independentemente da graduação não oficial que o atleta ostente em 

seu clube. Esta regra só não se aplica para transferências interestaduais de entidades oficiais de 

prática esportiva (federações estaduais).  

   

Estimule a filiação de todos seus atletas, é barato, e oficializa seu trabalho, junte-se a 

Federação Gaúcha de Judô, e faça o Judô Gaúcho ainda maior.  

 

 

    

Atenciosamente, 

 

 

Carlos Eurico da Luz Pereira 

Presidente Federação Gaúcha de Judô - Administração 2008-2011. 

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

 

 

 

 


