
                     FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

 

 

BOLETIM OFICIAL FGJ 09/17 – HOMOLOGAÇÃO DE GRADUAÇÃO 
  

 

A Federação Gaúcha de Judô, através de sua Direção Técnica, vem por meio deste informar as 

normas de correção de graduação ou primeiro registro de filiação de atletas junto a FGJ. 

 

Durante as últimas gestões da FGJ, o pedido de filiação de atletas com faixa superior a máxima 
permitida (amarela) foi frequente. Tais solicitações possuíam como argumento, situações de seletiva 

nacionais, atletas advindos da Liga, atletas de outros professores, atletas de projetos sociais, dentre outros. 

 

Devido à demanda, o assunto foi apreciado e ficou definido que: 

 

� O primeiro registro na FGJ poderá ser realizado no máximo na faixa Roxa*; 

 

� O Responsável Técnico da entidade deverá assinar um termo padrão informando o motivo e 

responsabilizando-se, legitimando assim tal graduação; 

 
� O Registro deverá ser executado com 30 dias de antecedência da competição/seletiva, em que 

o atleta pretende participar; 
 

� A entidade e o Responsável Técnico deverão estar em dia com suas obrigações Federativas. 

 

*Neste caso os valores para primeiro registro acima da faixa amarela serão os seguintes: 

- Laranja: R$ 290,00 
- Verde: R$ 380,00 

- Roxa: R$ 470,00 
 

Os atletas que necessitarem correção de graduação deverão realizar o pagamento das mesmas 

conforme tabela de custas, seguindo as demais exigências descritas acima. 
 

 

 

Porto Alegre, 20 de Fevereiro de 2017. 

 

 

 
Prof. Luiz Bayard 
Diretor Técnico 
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                     FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GRADUAÇÃO 

 
 
Nome completo do atleta:_____________________________________________________________ 

 
 

Eu____________________________________________________________RG__________________, 

Residente______________________________________________________, ______DAN, inscrito no 

CREF/RS sob número__________, Responsável Técnico da Entidade ___________________________, 

venho por meio deste, solicitar: 

(      ) o primeiro  registro do atleta na graduação __________________________. 

(      ) a correção da graduação de faixa___________________ para faixa __________________. 

O atleta supra citado não foi registrado anteriormente nesta graduação (motivo): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Eu,_________________________________________________________, me responsabilizo pelas 

informações contidas neste documento. 

 

DATA:_____________________________________________ 

ASSINATURA:_______________________________________ 

 


