
 FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ  

                

Federação Gaúcha de Judô 
Rua Gonçalves Dias, 628 / Sala 18 - CEP 90130-060 - Porto Alegre – RS 

E-mail: judors@judors.com.br - Home Page www.judors.com.br 

FONE: (51) 3233 - 4311 
 

 

 

 
BOLETIM OFICIAL FGJ 32/2017 – CERGS 12 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS 

 
 

O CERGS 12 a 14 anos e 15 a 17 anos será realizado no dia 01 de julho, sábado, no Dojô da FGJ (Rua 

Gonçalves Dias, 628, Ginásio de Lutas do CETE). 

 

O que é o CERGS? 

O CERGS é realizado em duas faixas etárias distintas, etapa de 12 a 14 e etapa de 15 a 17 anos, sendo 

disputada nos naipes masculino e feminino. A competição servirá como seletiva na participação do RS nos Jogos 

Escolares da Juventude, etapa Nacional. Mais informações em www.setel.rs.gov.br 

 

Horários: 

12 a 14 anos 

Pesagem livre: das 08:00 as 08:30 

Pesagem oficial: das 08:30 as 09:00 

Solenidade de Abertura: 09:00 as 09:15 

Previsão do início dos combates: 09:15 

15 a 17 anos 

Pesagem livre: das 11:00 as 11:30 

Pesagem oficial: das 11:30 as 12:00 

Previsão do início dos combates: 13:30 

 

Observações: 

 - Nas categorias em que o RS possua atletas na seleção brasileira no campeonato Panamericano e 

Sulamericano, o campeão do CERGS fará um confronto no sistema melhor de 3 lutas com o atleta da seleção 

brasileira em data a ser agendada pela FGJ; 

 - Caso o atleta no momento da pesagem livre já se encontre dentro de sua categoria de peso, poderá 

solicitar ao oficial de pesagem a validação da pesagem; 

- Durante a pesagem oficial o atleta poderá subir na balança uma única vez; 

- Na hipótese do atleta não atingir o peso de sua respectiva inscrição, poderá optar por lutar na categoria 

imediatamente superior; 

 - Não serão aceitas inscrições no momento da competição; 

 - Todos atletas deverão comparecer com documento de identidade para o evento; 

 - Será obrigatório o uso de judogui branco e azul para ambas as classes. 

 

       Porto Alegre,26 de junho de 2017. 

Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico 


