
II COPA KODANSHA RS 
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 30 de junho, domingo, o Conselho 

dos Kodanshas do Estado do Rio Grande do Sul promoverá a segunda COPA KODANSHA  DE JUDO DA 

FGJ. 

Abaixo seguem mais informações: 

 DATA: 30 de Junho de 2019 – domingo 

 LOCAL: CETE – Rua Gonçalves Dias n° 628 

 INGRESSO PARA O PÚBLICO: 1 Kg DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL  

 

Seguem algumas orientações: 

 Os Kodanshas usarão judoguis BRANCOS, com suas respectivas faixas. 

 

1. As inscrições devem ser enviadas para o e-mail kodansha@terra.com.br, no arquivo Excel em 

anexo, devendo estar preenchidas as três planilhas: masculino, feminino e geral. Não alterar a planilha 

Excel, com cores, títulos, etc. 

2. O prazo das inscrições será até as 23 horas de sexta feira, dia 21 de Junho. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo determinado. 

3. As inscrições somente serão confirmadas com a entrega do “Termo de responsabilidade”, no 

dia do evento, ao organizador. 

4. O prazo para cancelamento das inscrições será até as 18horas do dia 25 de Junho, terça-feira.  

5. Após este prazo, mesmo o aluno não comparecendo, o pagamento da inscrição deverá ser 

realizado normalmente. 

6. O shiai acontecerá para alunos das classes MIRIM, INFANTIL(SUB11) e INFANTO JUVENIL 

(SUB13). 

7. Poderão participar do evento, alunos não registrados na FGJ ou aqueles registrados que 

tenham participado no máximo até três competições oficias da FGJ e que tenham a graduação máxima de 

Faixa Laranja. 

 

No dia do evento, a tolerância de atraso é de 15 minutos, podendo o atleta ser desclassificado 

após o termino deste prazo. 

8. Tempo de luta: 2 minutos sem mate.  De acordo com a necessidade do evento o tempo poderá 

ser alterado. 

9. Orientações sobre as Chaves de Lutas: 

 

 

 

 

 As chaves serão organizadas com quatro alunos, premiando-se um campeão, um vice-campeão e dois 
terceiros colocados. 

 Chaves com 3 atletas, no caso de empate, será decidido pela  maior  pontuação  e  confronto direto. 

 Chaves com dois atletas serão decididas em confronto de melhor de três lutas. 

 



 

 

10. A comissão Disciplinar será integrada pelos professores Kodanshas presentes no dia do 

evento. 

11.  O responsável técnico poderá ter o número máximo de auxiliares respectivos ao número de 

áreas de luta. Todos deverão identificar-se no inicio do evento. 

12. O valor de inscrição individual será de R$ 65,00. Este pagamento deve ser feito somente em 

dinheiro, no início do evento, para o Secretário dos Kodanshas sensei  Cid Junior. 

13.  A PESAGEM DOS ATLETAS É DE RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DOS 

PROFESSORES DOS MESMOS (extremo cuidado na pesagem). Pois haverá balança para conferência 

no dia do evento. 

 

Abaixo segue o cronograma de horários do evento para cada faixa etária: 

Classe Ano de nascimento 
Início previsto para a 

competição 

MIRIM 2011 e 2012 8h30min 

SUB11 2010 e 2009 10h00min 

SUB13 2008 e 2007 11h30min 

 

Obs. Os alunos deverão comparecer com judogi branco e chinelo (zori). Somente as meninas 

podem utilizar camiseta por baixo do judogi. Esta deve ser da cor branca, com gola baixa, sem estampas 

ou marcas. 

Ficamos à disposição para mais informações através do Professor Cid Junior número (51)  9987 

6866. 

Neste dia, a FGJ estará presente, com um representante oficial, para oportunizar, a quem desejar, 

fazer seu primeiro registro na entidade dirigente recebendo uma carteira de Federação com a respectiva 

anuidade. 

 

Contamos com a presença e parceria de todos! 

 

 

 

 

Sérgio Guido Zimmermann 

Presidente do CK 

 

Cesar de Castro Cação 

PRESIDENTE DA FGJ 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (ENTREGAR NO DIA DO EVENTO) 

 

NOME COMPLETO: _______________________________________________________ 

PESO SEM ROUPA: ________________ ANO DE NASCIMENTO: __________________ 

GRADUAÇÃO/FAIXA:____________________PROFESSOR: ____________________ 

 

 

 

 ................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Termo de Responsabilidade 

 

 

 

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. 

______________________ 

 

 


