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BOLETIM OFICIAL FGJ 47/19 – TROFÉU BRASIL DE JUDÔ E GRAND PRIX NACIONAL 2019 
 
 

Para realizar a inscrição no Troféu Brasil Interclubes de Judô e/ou Grand Prix é necessário enviar um e-mail 

para campeonato@judors.com.br. Cada entidade poderá enviar um único e-mail de inscrição contendo o nome e 

peso de seus atletas e nomes dos técnicos. O prazo para envio do e-mail é até as 24 horas do dia 05 de setembro 

de 2019, quinta-feira. 

 

Troféu Brasil:  

As equipes serão compostas por um total de, no máximo, 14 (quatorze) atletas no masculino e 14 (quatorze) 

atletas no feminino, independente da categoria de peso. 

Junto com a lista dos inscritos dos atletas devem ser informados os nomes dos técnicos que acompanharão 

a sua delegação, a quantidade de técnicos é ilimitada. Todos os técnicos devem ter realizado o credenciamento 

nacional da CBJ. 

           Os atletas devem possuir a graduação mínima de faixa roxa. O Troféu Brasil será disputado nas seguintes 

categorias: 

Feminino: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg 

Masculino: -60kg,-66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg 

 

Grand Prix:  

Para o Grand Prix, cada entidade poderá inscrever até 06 atletas por gênero, no máximo 02 por categoria de 

peso e até 02 técnicos por entidade. Maiores orientações como: empréstimo de atletas, tabela de peso e outras 

estão disponíveis na Outline Oficial do Evento e no RNE (publicações oficiais CBJ) 

 

Orientações Gerais: 

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito na secretaria da FGJ até o dia 10/09, sexta-feira, pelo 

representante da entidade filiada. Os que não realizarem o pagamento dentro do prazo estipulado pelo boletim, 

terão a sua inscrição cancelada. 

É de responsabilidade do atleta e do professor certificar-se de que a inscrição foi feita corretamente no 

sistema zempo até o dia 09/09/2019. 

 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2019

 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico 


