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BOLETIM OFICIAL FGJ 58/13 – TREINAMENTO DE CAMPO 

 A CBJ, através do Prof. Fábio Maciel, Coordenador Técnico da CBJ da Região V, realizará, um 

Treinamento de Campo da Seleção Brasileira de Base Sub 21. Com presença confirmada de 42 atletas 

medalhistas de 2012 e 2013 em competições internacionais, atletas olímpicos e equipe técnica da CBJ. 

 Data: de 03 a 07 de outubro.  

 Local: Arena Multiuso – Beira-mar de São José – SC. 

 Vagas: 40 para atletas.  

 Participantes: Atletas maiores de 15 anos (até sênior) com graduação mínima roxa no naipe 

masculino e verde no feminino. 

 Critérios: realizar a inscrição no prazo, efetuar o pagamento, estar com a anuidade da FGJ em dia, 

providenciar atestado médico, autorização de viagem e termo de responsabilidade. 

 Inscrições: devem ser realizadas pelas Entidades regularmente filiadas a FGJ e em dia com suas 

obrigações através do e-mail campeonato@judors.com.br. 

 Transporte: A Delegação Gaúcha se deslocará exclusivamente através de um ônibus fretado, com 

custo de R$ 160,00 por atleta. Caso o número de inscritos seja superior ao mencionado acima, a FGJ 

realizará uma nova cotação para o transporte sobressalente.  

 Saídas: 

Porto Alegre - 03/10 as 06:00 em frente a Sede da FGJ (Gonçalves Dias nº 570). 

São José - 07/10 as 21:30 em frente a Arena Multiuso. 

 Alimentação: ficará sob responsabilidade do atleta. A coordenação do evento oferece café da 

manhã, almoço e janta por R$ 48,00/dia, os atletas que aderirem a esta opção, deverão informar no ato da 

inscrição. 

 Prazos: 

  - inscrições: 18 de setembro de 2013, quarta-feira, até as 24 horas. 

  - pagamento: 25 de setembro de 2013, quarta-feira, obervar dias e horários de atendimento.  

ATENÇÂO! Os atletas deverão levar para o treinamento os seguintes itens: 

- Roupa de cama; 

- Material de higiene pessoal; 

- Kimono; 

- Chinelos; 

- Carteira da FGJ; 

- Autorização de Viagem e Hospedagem; 

- Termo de Responsabilidade; 

- Atestado Médico; 

- Carteira de Identidade. 

A Comissão Técnica será formada por cinco Treinadores da Seleção Gaúcha. Demais técnicos 

poderão acompanhar o treinamento, desde que se responsabilizem pelo seu deslocamento e alimentação. 

A estadia poderá ser solicitada a FGJ. 

Segue abaixo cronograma oficial: 
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Porto Alegre, 10 de setembro de 2013.                     

 
 
 

 
 

Luiz Alcides Ramires Maduro 
Presidente 

 

 
 
 

 
 

Prof. Luiz Bayard 
Diretor Técnico 

 
 

 


