FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ
BOLETIM OFICIAL FGJ 43/15 – TROFÉU BRASIL DE JUDÔ 2015
Para realizar a inscrição no Troféu Brasil Interclubes de Judô é necessário enviar a ficha
do Zempo completa de cada atleta, para o e-mail campeonato@judors.com.br. Cada entidade
poderá enviar um único e-mail de inscrição contendo em anexo todas as fichas de seus atletas. O
prazo para envio das fichas completas do Zempo é até dia 29 de maio de 2015, sexta-feira.
As equipes serão compostas por um total de, no máximo, 16 (dezesseis) atletas no
masculino e 16 (dezesseis) atletas no feminino, independente da categoria de peso.
Junto com a lista dos inscritos dos atletas devem ser informados os nomes dos técnicos
que acompanharão a sua delegação.
- Até 08 atletas = 02 técnicos.
- Até 16 atletas = 03 técnicos.
- Acima de 16 atletas = 04 técnicos.
Todos os técnicos devem possuir CREF ativo.
Os atletas devem possuir a graduação mínima de faixa roxa no masculino e faixa verde no
feminino. Somente poderão ser inscritos atletas que pertencerem as classes Sub 18, Sub 21 ou
Sênior.
O Troféu Brasil será disputado nas seguintes categorias:
Feminino: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg
Masculino: -55kg, -60kg,-66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg
Atletas em processo de transferência têm que estar transferidos até o dia 29 de maio de
2015. Lembramos que para conclusão de transferências interestaduais, via CBJ, é necessário o
prazo mínimo de 15 dias úteis a contar a partir da entrega da documentação completa na
secretaria da FGJ, inclusive comprovante de depósito das taxas correspondentes. Portanto
informamos que o prazo para solicitar a Transferência de atletas que participarão do Troféu Brasil
ou Qualifying já está encerrado.
Porto Alegre, 18 de Maio de 2015.
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