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BOLETIM OFICIAL FGJ 06/15 – REGULAMENTO TÉCNICO DA DIVISÃO DE ACESSO 

 
OBJETIVO: O objetivo do presente regulamento, visa normatizar a participação dos atletas na Divisão de 
Acesso, para a temporada de 2015. 
 
FINALIDADE DA DIVISÃO DE ACESSO: A D.A. (divisão de acesso) tem por finalidade, fomentar o judô através 
da inclusão de uma subdivisão técnica, que visa beneficiar a participação dos atletas que são iniciantes na 
modalidade, visto que, através da mesma, os participantes poderão de forma gradual melhorar seu 
desempenho, enfrentado atletas de nível técnico semelhante. No caso das crianças, acreditamos que seja uma 
inclusão mais justa e pedagogicamente correta. 
 
DAS CLASSES ENVOLVIDAS: INFANTIL, SUB-13, SUB-15, SUB-18, SÊNIOR E MASTER. Toda a classe 
mirim será da divisão de acesso 
 
DO REGISTRO DOS ATLETAS E TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÕES: O registro será efetuado pelas 
filiadas na Divisão de Acesso, sendo que o mesmo terá o custo de anuidade de R$ 25,00 ou R$ 35,00 (conforme 
Boletim Oficial FGJ 07/2015), sendo que a graduação máxima será de faixa laranja. Os atletas registrados na 
FGJ, que estiverem com a anuidade 2015 em dia, que por ventura quiserem migrar para a D.A., poderão fazê-lo, 
ficando a diferença se houver, como crédito na FGJ. O Valor das inscrições em competições será de R$ 25,00. 
 
DAS COMPETIÇÕES OFICIAIS: Os eventos serão realizados na medida do possível dentro das competições do 
calendário oficial da FGJ ou separadamente assim que o número de adeptos requerer esta situação. Os atletas 
registrados na DA, poderão competir somente nesta divisão, sendo que a mesma não permitirá a participação do 
atleta em seletivas para os campeonatos nacionais, inclusive meeting e brasileiro regional. Os atletas registrados 
na DA, que durante o decorrer da temporada quiserem migrar para a Divisão Especial (registro atual da FGJ), 
efetuarão o pagamento da diferença do valor de registro, e não mais poderão retornar a divisão de acesso. Esta 
migração deverá ser efetuada com no mínimo 15 dias de antecedência da competição vindoura. 
 
DA PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES: A D.A. terá uma premiação (medalhas) diferenciada nas competições 
da FGJ, a fim de distinguir as divisões. Todos os atletas até a classe sub 13 receberão medalhas de participação. 
 
DO RANKING: A FGJ, criará um ranking especial para as Entidades na Divisão de Acesso, com premiações no 
Bonenkai. Não haverá ranking de atletas na divisão de acesso. 
 
DO ESTADUAL DE NOVOS: Após a implantação da D.A. o Campeonato Estadual de Novos passará a ser 
Campeonato Estadual Divisão de Acesso. 
 
Palavra do Diretor Técnico: 
A Direção Técnica da FGJ acredita que a DA, proporcionará uma melhor distribuição dos nossos atletas, 
contribuindo para o processo de aprendizagem dos mesmos, através de uma iniciação competitiva que esteja 
adequada as necessidades de cada público da nossa Federação. Estamos certos de que esse é um processo 
longo e que no decorrer da temporada aparecerão questões que poderão ser adaptadas de acordo com a 
necessidade. Desta forma a Direção Técnica da FGJ estará sempre receptiva a sugestões e críticas construtivas, 
contando sempre com o apoio das nossas filiadas. Através desta divisão, aproximaremos das competições 
oficiais os alunos de escolas, que possuem uma característica menos competitiva, devido ao tempo de 
treinamento ou faixa etária.  Que este seja um passo rumo a inclusão de mais atletas no meio Federativo, e que 
possamos através das mudanças atender melhor nossos praticantes, familiares, pais de atletas e equipes. 

 

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2015. 
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