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BOLETIM OFICIAL FGJ 63/16 

MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES SUB 11, SUB 13 E SUB 15 

 

 Informamos que os inscritos no Meeting Interestadual Interclubes Sub 11, Sub 13 e Sub 15 estão 

relacionados em arquivo divulgado no site www.judors.com.br na página do Meeting em eventos. È de 

responsabilidade do técnico da equipe conferir se o atleta está inscrito na classe, naipe e categoria corretos. 

   

Técnicos: 

A inscrição dos técnicos deverá ser enviada a FGJ no mesmo e-mail de confirmação das inscrições 

dos atletas. 

Confirmação de Participação: 

Para confirmar a participação de seus atletas, cada Entidade (Clube) deverá realizar um único 

depósito na conta corrente da Federação Catarinense de Judô. Conforme orientação abaixo: 

Passo 1: 

- Depositar o valor total das inscrições de seu clube (quantidade de atletas x R$ 70,00). Banco do 

Brasil, agência 1386-2, conta corrente 143307-5, favorecido: Federação Catarinense de Judô. 

Passo 2: 

- Enviar um e-mail para secretaria@judors.com.br, com o assunto: depósito meeting, anexar o 

comprovante de depósito (único) e relacionar no corpo do e-mail o nome dos atletas até as 24 horas do dia 

24/10/2016, segunda-feira. 

Passo 3: 

- Confirmar junto a Secretaria da FGJ se o e-mail foi recebido e as inscrições foram homologadas 

até às 10 horas do dia 25/10/2016, terça-feira. 

 

1. Hotel: 
A FGJ não realizará reservas para atletas, técnicos e acompanhantes. 
 
2. Autorização: 
No ato do credenciamento deverão ser entregues as autorizações e termo de responsabilidade preenchidos 
e assinados. Estão disponíveis no site www.judors.com.br. O credenciamento será realizado pelo Chefe de 
Delegação. 
 
3. Carteira FGJ: 
O atleta deverá apresentar no Credenciamento, juntamente com as autorizações, a Carteira da FGJ 2016. 
O credenciamento será realizado pelo Chefe de delegação. 
 
4. Alimentação: 
Será de responsabilidade de cada atleta ou entidade. 
 
5. Deslocamento: 
O deslocamento das delegações não é de responsabilidade da FGJ, FCJ e CBJ. 
 
6. Atestado: 
O Atleta deverá entregar atestado no credenciamento com assinatura original e carimbo do médico.  
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7. Patches: 
A utilização de patches não é obrigatória. Caso o atleta opte por utilizar, os mesmos deverão ser fixados 
nos quimonos branco e azul conforme normas de judogui divulgadas na página de eventos no site da 
Federação Gaúcha de Judô. 
 
8. Outras Informações: 
Serão disponibilizadas no site oficial da FGJ www.judors.com.br e no site da FCJ www.judosc.com.br 
 

ATENÇÃO! 

Cada entidade deverá entregar ao Chefe de Delegação da FGJ, Prof. Christian Alderete, às 13 horas do 
dia 04/11/2016, sexta-feira, no local do Credenciamento, os seguintes documentos: 

1 - Carteiras da FGJ; 

2 - Atestados Médicos; 

3 - Termos de Responsabilidade e autorizações; 

   - Comprovante de depósito (único). 

 

ATENÇÂO! Os documentos (1, 2 e 3) devem ser entregues por atleta nesta ordem. 

 

Porto Alegre, 19 de Outubro de 2016. 

 

 
Prof. Luiz Bayard - Diretor Técnico 
 


