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BOLETIM OFICIAL 36/2020 – KATAS TANDOKU RENSHU 2020 

 

A Presidência da Federação Gaúcha de Judô, através da sua Direção Técnica e Comissão de Graus, 
vem por meio deste estabelecer o formato para realização do exame de Katas atentando às restrições impostas 
pela pandemia do Novo Corona Vírus. 

 
Formato: 
 
O exame prático ocorrerá em ambiente virtual e será realizado pelo sistema Tandoku Renshu (treino 

solitário em sombra). 
 
Forma de envio:  
 
O candidato enviará o link do vídeo postado noYouTube exclusivamente ao Presidente da Comissão 

Estadual de Graus por e-mail: ceg@judors.com.br ou via WhatsApp: (51) 98112-2662, constando na descrição: 
nome completo, nome do respectivo Kata e clube filiado. 

 
Das exigências do vídeo:  
 
A apresentação deverá ser realizada de judogi branco completo, contemplando todos os grupos 

condizentes do respectivo Kata e demais características de execução, tais como: 
 
- Ações, movimentos e reações como TORI; 
- Cerimonial de abertura e encerramento tradicional; 
- Saudações e distâncias de engajamento; 
- As gravações não poderão ter cortes, deverão ser mantidas condições originais de áudio e realizadas 

com a câmera ou celular na horizontal da posição de JOSEKI, onde estaria a mesa examinadora; 
- O tempo máximo para apresentação é de 12 (doze minutos); 
- Eventuais adaptações aos espaços do Dojô ou ambiente escolhido para gravação serão analisadas 

pelos examinadores. 
 
Do prazo para envio: 
 
A data limite para encaminhamento do vídeo fica ajustada para 30 de outubro de 2020. 

 
 

Porto Alegre, 29 de setembro de 2020. 
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