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BOLETIM 02/16 – REGISTRO DE KYUS EM 2016 
 

Caros Professores, 
Segue tabela de 2016 FGJ para registros de kyus. Solicitamos que observem as normas a 

seguir, para evitar constrangimentos e problemas principalmente com pais de atletas, não 

enviando para a FGJ solicitação de realização de registro de determinado kyu, fora da idade 

mínima exigida para estas graduações. 

Graduação Ano de 

Nascimento 

Idade Carência 

BRANCA Livre  --------- 

BRANCA / CINZA 2012 4 anos 3 meses como faixa branca 

CINZA 2011 5 anos 3 meses como faixa branca/cinza 

CINZA / AZUL 2010 6 anos 3 meses como faixa cinza 

AZUL 2009 7 anos 3 meses como faixa cinza/azul 

AZUL / AMARELA 2008 8 anos 6 meses como faixa azul 

AMARELA 2007 9 anos 6 meses como faixa azul/amarela 

AMARELA / LARANJA 2007 9 anos 6 meses como faixa amarela 

LARANJA 2005 11 anos 6 meses como faixa amarela/laranja 

VERDE 2004 12 anos 12 meses como faixa laranja 

ROXA* 2003 13 anos 12 meses como faixa verde 

MARROM* 2002 14 anos 12 meses como faixa roxa 

1) *Os atletas que serão registrados como faixas marrons devem ter participado do Curso de Oficiais de 

Mesa. Para registros de faixa marrom a partir de 2014 é necessária a apresentação da caderneta de 

estágios comprovando o mínimo de 24h de estagio, como faixa roxa. Esta caderneta é fornecida no curso 

de Oficial de Mesa. Caso haja interesse no registro de promoção no corrente ano, o atleta poderá realizar 

os estágios durante as competições iniciais do calendário e posteriormente homologar a promoção junto à 

secretaria da FGJ. 

2) Registro inicial na FGJ, no máximo até faixa amarela. 

3) Troca de faixa ao longo do ano, valor de R$ 25,00, como segunda via. 

4) Não serão cobradas carências até a faixa laranja para maiores de 16 anos, nascidos até 1999. 

5) As faixas com pontas podem ou não serem usadas para maiores de 16 anos, ficando ao critério do 

professor. 
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6) A FGJ permite o registro de atletas a partir de 04 anos de idade, entretanto os mesmos só poderão vir a 

participar das competições oficiais do calendário da FGJ na classe mirim, ou seja, no ano que completam 

07 anos de idade. Esta medida visa preservar a integridade física deste público. 

Porto Alegre, 20 de Janeiro de 2016 

 

 

 

 

Carlos Eurico da Luz Pereira 


