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COMUNICADO OFICIAL DA PRESIDÊNCIA 

 
 

Nesse primeiro comunicado oficial, gostaria de saudar toda a comunidade judoísta pelo apoio 

e pelas diversas saudações recebidas. Gostaria de convidar à todos para a nossa primeira reunião 

geral no dia 03 de março durante a competição que será realizada no Unilasalle, em Canoas, e que 

posteriormente iremos enviar os detalhes e a pauta. 

 

Estamos divulgando o nosso Regulamento Técnico 2012 (em boletins oficiais) com algumas 

modificações, saliento as seguintes: 

1. Criação dos cargos de Gerente de Competições, de Logística e de Tecnologia de 

Informação. 

2. Inclusão de outras competições na tabela do Ranking Geral. 

3. Modificações no processo de Credenciamento Técnico, não sendo mais obrigatória a 

participação de todos os treinadores.  

4. Criação do Ranking específico para o judô Paraolímpico.  

5. Realização de seletivas fora da competição para a formação da equipe gaúcha para o 

Campeonato Regional Região V. 

6. Realização de um Kangeiko em Bento Gonçalves para as classes Sub 15 e Sub 17. 

7. Inclusão da categoria até 26kg (extra-super-ligeiro) na classe infantil no naipe masculino. 

 

Nossa diretoria será constituída pelos seguintes professores para esta temporada e 

oportunamente estaremos divulgando outros nomes que também irão colaborar com o trabalho. 

Convido à todos para que tenhamos uma ótima temporada de muito trabalho e muitas conquistas 

esportivas e administrativas para o crescimento do judô gaúcho.  

 

Diretor Técnico: 

Professor Luiz Bayard, faixa-preta segundo grau, graduado em Educação Física, com Pós-

graduação em Personal e Musculação, com passagens pela ULBRA, Kiai, atualmente professor do 

Colégio Militar e proprietário e Responsável Técnico da Academia Fênix em Canoas. 

 

Gerente de Competições: 

Professor Cláudio Martins, responsável executivo pelo andamento da competição, faixa-preta quinto 

grau, graduado em Educação Física, com passagem pela Sogipa, ESEF e atualmente no 

Internacional. 
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Gerentes das Seleções Gaúchas: 

Responsáveis pela formação das comissões técnicas, e processos de treinamento e seletivas da 

equipes representativas do Rio Grande do Sul. 

Professor Douglas Potrich, faixa-preta terceiro grau, fisioterapeuta e acadêmico de Educação Física, 

com passagens pela Sogipa, Ulbra e atualmente proprietário e Responsável Técnico da Kiai. 

Professor Daniel Pires, faixa-preta terceiro grau, graduado em Educação Física, Pós Graduado em 

Motricidade Infantil, professor da Sogipa, com passagens pela seleção brasileira como atleta e 

treinador. 

Professor Leandro Freire, faixa-preta terceiro grau, graduado em Educação Física, Pós Graduado 

em Cinésiologia, professor e vice-diretor na rede Estadual de Ensino, Responsável Técnico do Grêmio 

Náutico União. 

 

Gerente de Tecnologia da Informação (TI): 

Lucas de Souza Raugust, faixa-preta primeiro grau, graduado em Administração de Empresas, 

concluiu recentemente o curso organizado pela CBJ de Capacitação de Administração de Sistema de 

Competição. 

 

Gerente de Logística: 

Fabiano Fattore, faixa-preta primeiro grau, acadêmico de Educação Física, e coordenador dos 

estágios de promoção. 

 

Porto Alegre, 20 de Janeiro de 2012 

 
 

 

 

Luiz Alcides Ramires Maduro 
Presidente  
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