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BOLETIM OFICIAL FGJ 08/16 – CREDENCIAMENTO TÉCNICO 2016 
 

 

Data: 04 e 05 de março de 2016. 

Local: a definir 

 

 

CRONOGRAMA E PALESTRANTE:  

 

Palestrantes: Rodrigo Motta, Chiaki Ishii e Wilson Cadeira 

  
04/03/2016 (sexta-feira) 

Horário: 19:00  

- Palestra: Esportismo – valores do esporte para a alta performance pessoal e profissional. 

- Palestra: Os pioneiros do Judô no Brasil – a trajetória do primeiro medalhista olímpico Chiaki Ishii 

- Sessão de autógrafos dos livros: Esportismo e Pioneiros do Judô no Brasil 

 

05/03/2016 (sábado) 

Horário: 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 

- Fundamentos de Judô (aula prática – traje: kimono) 

- Estratégias de luta para competição  (aula prática – traje: kimono) 

 

Público Alvo: 

1) Responsáveis e Auxiliares Técnicos devidamente habilitados junto a Secretaria da FGJ, entrada 

gratuita. 

2) Comissão Técnica Permanente e Técnicos que desejam integrar a Seleção Gaúcha, participação 

obrigatória. 

3) Candidatos a Promoção em 2016, participação opcional, inscrição de R$ 100,00. Este curso vale 40 

pontos para o Currículo. 

4) Demais faixas pretas e marrons filiados a FGJ e com as obrigações federativas em dia, inscrição de 

R$ 100,00. 

Não será permitido o acesso de pessoas que não se enquadrem nos quesitos acima.  

 

Inscrição: 

- Prazo: 04/03/2016 – quinta-feira. 

- Como fazer: Todos os participantes deverão enviar e-mail para secretaria@judors.com.br com o 

assunto “Credenciamento Técnico”, informando no corpo do e-mail o nome completo e entidade. 

mailto:secretaria@judors.com.br
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- Pagamento: deverá ser realizado antes do início do curso na Secretaria do evento. Não serão aceitos 

pagamentos na Sede da FGJ. 

 

ATENÇÃO: 

- Será fornecido certificado de participação por e-mail até dia 15 de março de 2016. 

- Todos participantes deverão apresentar a carteira da FGJ atualizada. 

- É obrigatório o uso de judogui branco limpo na aula prática. 

- Recomenda-se levar material para anotações. 

  - Lembramos que o credenciamento é voluntário e gratuito para todos os Responsáveis e Auxiliares  

Técnicos e obrigatório para quem deseja ser Técnico da Seleção Gaúcha e/ou atuar na Comissão Técnica 

Permanente da FGJ em 2016. 

- Toda entidade filiada tem a obrigação de mandar pelo menos um representante no credenciamento 

técnico. 

 

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2016. 

 

 
 
 

Carlos Eurico da Luz Pereira – Presidente 
 
 

 

Luiz Bayard - Diretor Técnico 


