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COMUNICADO 

  A Presidência da FGJ,  vem por meio deste, manifestar oficialmente o apoio a Copa Kodanshas 2016. A 

Federação Gaúcha de Judô, firme no propósito de desenvolver o judô no nosso Estado, visa através destas 

parcerias, aproximar o judô escolar do meio federativo, divulgando os serviços prestados por nossa 

federação. Não menos importante, através deste ato, retribuímos mesmo que de forma ínfima os enormes 

serviços prestados pelos baluartes do judô gaúcho ao longo de diversas gerações de Kodanshas. 

A Federação disponibilizará um estande no evento para que sejam realizadas as filiações dos atletas 

bem como para que sejam sanadas quaisquer dúvidas a respeito da Instituição. 

Desejamos a todos um excelente evento. 

          
César de Castro Cação 

Presidente 

 
            

I COPA KODANSHA DE JUDÔ 
APOIO: FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

 
Estimado Professor  

Com os objetivos de incentivar a pratica do Judô nas escolas, promover o intercâmbio sócio-desportivo e assegurar a inserção 

sadia de seu aluno no desporto, dia 25 de setembro, domingo, o Conselho dos Kodanshas do Estado do Rio Grande do Sul promoverá 

a primeira COPA KODANSHA DE JUDO. Abaixo seguem mais informações: 

DATA: 25 de setembro de 2016 – domingo 

LOCAL: Colégio La Salle Santo Antônio – Rua Luiz de Camões, 372. 

INGRESSO PARA O PÚBLICO: 1 Kg DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL  

CLASSES ENVOLVIDAS (FAIXA ETÁRIA): pré-mirim (2010 e 2011), mirim (2008 e 2009), infantil (2006 e 2007), Sub 

13 (2004 e 2005), Sub 15 (2002 e 2003) 

Maiores informações pelos telefones:  51 99876866 (Prof. Cid Junior) e 51 96776608 (Prof. Robson Prade). 

�.............................................................................................................................................................................................................................. 

     

 FICHA DE INSCRIÇÃO (ENTREGAR NO DIA DO EVENTO) 

NOME COMPLETO: ______________________________________________________________________________________ 

PESO SEM ROUPA: __________________ ANO DE NASCIMENTO: ____________________ 

GRADUAÇÃO/FAIXA:__________________________ PROFESSOR: ____________________ 

 

�.............................................................................................................................................................................................................................. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (ENTREGAR NO DIA DO EVENTO) 

Eu, ________________________________________, portador do RG nº __________________________, declaro para os devidos 

efeitos legais que autorizo, na qualidade de ________________(pai/mãe, tutor legal), o menor 

___________________________________________________________, portador do RG ______________________, a participar da 

Copa Kodansha de judô, que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que assumo a responsabilidade pelos riscos 

inerentes à participação do mesmo. Também estou ciente e autorizo que as imagens dos eventos, onde pode aparecer o menor citado 

acima, poderão serão veiculadas em mídia impressa e eletrônica, sem ônus aos organizadores. 

 

_________________________________ 

Assinatura do responsável 
 


