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BOLETIM OFICIAL FGJ 36/2014  

Copa Yves Levy Dupont 

 

  

Data: 24 de Maio 2014, sábado 

Local: DOJO DA FGJ – Ginásio de lutas - CETE 

Cerimônia de Abertura: 13:00 

Início dos combates: 13:30 

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 700 – Bairro menino Deus – Porto Alegre 

Participantes: Portadores de Síndrome de Down, Autismo e DI (Deficientes 

Intelectuais) 

 

a) Este evento não conta pontos para o ranking das entidades e ranking por atletas.  
b) Todos os participantes receberão premiação  
c) Na ficha de inscrição deverá ser informado o peso real do judoca 
d) As sumulas serão de no máximo 4 atletas 
 

1. Inscrições: 

1.1. Prazo: Até as 24h do dia 21 de Maio, quarta-feira. 

Atenção: Inscrições e modificações realizadas fora do prazo não serão aceitas sob nenhuma hipótese. 

1.2. Como Fazer: Em formulário padrão disponível no site. Enviar SOMENTE para o e-mail 

campeonato@judors.com.br 

1.3. Taxa de Inscrição:  

R$ 20,00 para atletas filiados a FGJ = inscrição no evento 

R$ 30,00 para novas filiações ou atualização de registro/anuidade = inscrição no evento + carteira FGJ 

 

CONSIDERAÇÕES: A inscrição original deverá ser entregue no dia do evento, contendo as 

seguintes assinaturas: dirigentes, responsáveis técnicos e técnicos. Obedecer à seqüência do 

formulário de inscrição. 

 

2. Uniforme: 

2.1. Opcional o uso do judogui azul. Lembramos que o judogui azul é um judogui diacrítico. O judogui 

obrigatório é o branco.  

2.2. Será obrigatória a utilização de chinelo pelo atleta, não sendo permitido o trânsito dos mesmos na área 

de competição, estando descalços ou com outro tipo de calçado. 
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2.3. Aos técnicos somente será permitida a entrada na área dos que estiverem 

trajando uniforme oficial da filiada.  

2.4. Não é permitido o uso de bonés, toucas, bermudas, saias e shorts. 

 

3. Documentação: 

3.1. Carteira de atleta com código de barras: 

3.1.1. Emitidas a partir de 25 de Maio de 2013; 

3.2. Serão aceitas novas filiações até o dia do evento, devendo na secretaria do evento serem entregues 

os documentos: foto 3x4 + cópia de documento. 

3.3. Atletas em processo de transferência de entidade deverão entrar em contato com a secretaria da FGJ 

e verificar a possibilidade de liberação até o dia 19 de Maio de 2014 (segunda-feira). 

 

 

 

 

Porto Alegre, 14 de Maio de 2014. 

 

 

 

 

 
 

Carlos Eurico da Luz Pereira 
Presidente 


