FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ
BOLETIM OFICIAL FGJ 19/2016 – CURSO DE NAGE NO KATA 2016
Atualizado em 24/05/2016
Obrigatoriedade: Verificar no manual do candidato
Graduação mínima: Marrom.
Validade do curso: 2016 e 2017
Este curso vale 20 pontos para o currículo de promoção a faixa preta ou dans superiores.
Programação:
Descrição
1° aula
(aula inaugural)
2ª aula
3ª aula
Exame

Data
16 de abril – Sábado

Horário
13:00 – 17:30

Local
DOJO FGJ (CETE)

30 de abril – Sábado
30 de abril – Sábado
28 de Maio - Sábado

08:30 – 12:00
14:00 – 17:30
08:30 – 17:30

DOJO FGJ (CETE)
DOJO FGJ (CETE)
DOJO FGJ (CETE)

ATENÇÃO! As datas, o número de aulas, os horários e os locais das aulas poderão ser
modificados.

Inscrições:
a) Mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 170,00 no inicio da 1ª aula e apresentação da carteira
da FGJ.
Observações:
a) No inicio de cada aula o atleta deverá estar com a anuidade de 2016 em dia e apresentar a carteira da
FGJ;
b) Os candidatos deverão se apresentar de quimono branco, limpo e de chinelos;
c) Levar bloco de notas e caneta.
d) Todos os candidatos da região capital e os das regiões central, fronteira e serra que forem cursar os
cursos em sua região devem comparecer nesta primeira aula onde serão divididas as turmas por regiões.
e) Deverão participar da aula inaugural inclusive os candidatos a promoção de faixa preta ou dan superior
em 2016 que já fizeram o curso de nage no kata em 2015.
f) Aconselhamos que os candidatos levem bloco de anotações e caneta.
Endereço:
- Rua Gonçalves dias, 628 – Menino Deus – Porto Alegre

Porto Alegre, 24 de Maio de 2016.
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