FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ
BOLETIM OFICIAL FGJ 15/2017 – SELEÇÃO GAÚCHA PARA O
BRASILEIRO REGIÃO V
1) Hotel:
Os atletas não necessitam ficar hospedados no Hotel Oficial da Delegação da FGJ (Swan).
2) Pagamento:
Pacote 1 = R$ 115,00 (taxa de inscrição + camiseta + patches).
Pacote 2 = R$ 185,00 (2 taxas de inscrição + camiseta + patches).
O pagamento deve ser realizado na Secretaria da FGJ até o dia 25/03/2017, sábado.
3) Autorização:
No ato do pagamento deverá ser entregue o termo de responsabilidade e as autorizações de viagem e
hospedagem preenchidos e assinados. O mesmo estará disponível no site www.judors.com.br. É
importante que os pais e/ou responsáveis entrem em contato com o Juizado de menores para verificar a
necessidade de autorização do mesmo. Fone: 51 33582424.
4) Carteira FGJ:
O atleta deverá entregar junto com a documentação na Secretaria da Federação a Carteira da FGJ 2017.
5) Alimentação:
Cada atleta fica responsável pelo custeio de sua alimentação.
6) Atestado:
No ato do pagamento o atleta deverá entregar atestado médico específico para a Competição com carimbo e
assinatura original do médico responsável.
7) Patches:
Os patches serão entregues aos Professores. Cada atleta ficará responsável pela colocação dos seus patches,
no kimono azul e no branco, observando as normas gerais do judogui da FIJ vigentes.
8) Transporte:
A FGJ não disponibilizará transporte oficial para o evento.
9) Credenciamento:
O credenciamento dos atletas do RS será realizado pelo Prof. Luiz Bayard. Só serão credenciados os
atletas que entregarem os documentos completos e até a data limite.
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10) Confirmação de Participação:
A confirmação de participação se dará com o pagamento da taxa de inscrição e entrega de documentação.
Os atletas que confirmarem a participação e não comparecerem na competição não participarão dos
eventos realizados pela CBJ no ano de 2017. Esclarecemos que esta punição se deve ao fato de que o
não comparecimento retirará a oportunidade de que outro atleta (de acordo com a classificação na
seletiva) participe do Campeonato. A punição acima não será aplicada caso o atleta apresente laudo
médico comprovando sua impossibilidade de participar do campeonato.
11) Técnicos:
Atuarão neste evento os técnicos convocados pela FGJ. Os mesmos deverão ter realizado o Credenciamento
Técnico Nacional da CBJ (via Zempo) e apresentar o CREF original e válido durante o evento.
12) Apresentação:
Serão divulgadas em Boletim Oficial as instruções, com data, horário e local de apresentação dos atletas da
Seleção Gaúcha, visando as pesagens e os combates.
13) Outras Informações:
Serão disponibilizadas no site oficial da FGJ www.judors.com.br.

Porto Alegre, 17 de março de 2017.

Cesar de Castro Cação
Presidente

Luiz Bayard Martins dos Santos
Diretor Técnico
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