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BOLETIM OFICIAL FGJ 80/13 – Seletiva Nacional Sub 18 e Sub 21 (2014) 
 
Data: 27/11 e 01/12 de 2013 
Local: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão)  
Endereço: Rua Dário Lourenzo de Souza, s/n° - Mário Cypreste (próximo à rodoviária) – Espirito 

Santo. 
 

1. Tabela de Classes: 

Classe 
Anos de Nascimento 

Sub 18 1999, 1998 e 1997 
Sub 21 1996, 1995 e 1994 

O atleta poderá participar da Seletiva apenas na sua classe de idade (O atleta não poderá dobrar de 
classe). 

 
2. Graduação mínima: 

Sub 18: Feminino Verde e Masculino roxa; 
Sub 21: Feminino Roxa e Masculino marrom. 

 
3. Documentação: 

Todos os atletas deverão apresentar no Credenciamento, carteira da FGJ, Termo de 
Responsabilidade e Atestado Médico (individual ou coletivo) em que conste que os atletas estão em 
pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais e em condições de participar do evento (é obrigatório o 
carimbo do medico com o nº do CRM). Para os menores de idade também será exigida a Autorização 
de Viagem e Competição devidamente assinada pelos responsáveis. Todos estes documentos devem 
ser originais. A FGJ disponibilizará no site www.judors.com.br o termo de responsabilidade e a 
autorização. 

 
4. Inscrições: 

A Federação Gaúcha de Judô realizará as inscrições no Zempo (Sistema da CBJ). As 
Entidades não estão autorizadas a enviar as inscrições direto para a CBJ. 

O professor responsável pela inscrição de cada Clube deverá enviar e-mail somente para 
campeonato@judors.com.br com a ficha de inscrição individual de cada atleta totalmente preenchida. 
Fichas ilegíveis, com falta de informação ou dados incorretos, não serão lançadas no Zempo e a 
inscrição não será considerada. As Fichas de inscrição estarão disponíveis no site www.judors.com.br. 

A taxa de inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta e deve ser paga na Secretaria da 
FGJ até o dia 18 de novembro (observar dias e horários de atendimento). Não serão aceitos 
pagamentos em cheque ou via Comunicado de Débito. Todos os pagamentos devem ser feitos em 
dinheiro. 

A inscrição somente estará realizada após a entrega da ficha preenchida corretamente + o 
pagamento da taxa de inscrição, ambos realizados dentro do prazo, conforme instruções deste boletim. 

Data limite para envio da Ficha de Inscrição: 15/11/2013 – sexta-feira. 
Data limite para pagamento da Taxa de Inscrição: 18/11/2013 – segunda-feira. 

 
 

Demais informações: Circulares da CBj nº 34-13 e  35-13. 
 
 

Porto Alegre, 11 de novembro de 2013. 
 
 

 
Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 


