FEDERAÇÃO GAÚCHA DE JUDÔ

BOLETIM OFICIAL 27/2020 – Questionário sobre o Seminário de

Arbitragem da FEGOJU
A Diretoria de Arbitragem, vem por meio deste validar pontuação para o evento listado abaixo, para
fins de utilização no processo de promoção a Faixa Preta e DANS Superiores.
Live Seminário Estadual de Arbitragem da FEGOJU:
Local: Canal YouTube Oficial da FEGOJU (Judô Goiás FEGOJU)
20 pontos para os candidatos que enviarem as respostas do questionário para o e-mail
arbitragem@judors.com.br até dia 21 de setembro de 2020.
Questionário sobre o Seminário Estadual de Arbitragem da FEGOJU:
1 – Qual é a instituição que organiza o paradesporto no Brasil?
2 – Como é feito o enquadramento dos atletas de acordo com o grau da deficiência visual?
3 – Como é feita a identificação do atleta classificado como B1 em seu judogi?.
4 – A nível de Brasil, qual a diferença organizacional do judô convencional e do paradesportivo?
5 – Qual o país da Panamerican possui o paradesporto melhor desenvolvido?
6 – Qual o maior atleta Brasileiro da história do judô paradesportivo?
7 – Descreva o caminho indicado, segundo o Sensei Tibério, para realizar o trabalho com atletas
deficientes:
8 – Quais os principais interesses do atleta portador de deficiência com a prática do desporto
paraolímpico?
9 – Cite as diferenças, apresentadas pelo Sensei Chuno Mesquita, entre as regras do judô
convencional e do paraolímpico:
10 – Levando em consideração o ano de realização dos Jogos Olímpicos, quando acontecem os
Jogos Paralímpicos e em qual local?
11 – De acordo com as declarações do Sensei Minakawa, situações ocorridas em combates de judô
nos Jogos Olímpicos podem ter contribuição para as mudanças da regra do Ciclo Olímpico seguinte.
Cite alguns exemplos comentados pelo Sensei:
12 – O que significa a sigla “GET”, citada pelo Presidente da CBJ Silvio Acácio, e, na sua opinião,
qual a relevância para o desenvolvimento do judô Nacional?

Luiz Alberto Figueira de Moraes
Diretor de Arbitragem

Federação Gaúcha de Judô
Rua Gonçalves Dias, 700 / Sala 18 - CEP 90130-060 - Porto Alegre – RS
E-mail: secretaria@judors.com.br - Home Page www.judors.com.br - Fone: (51) 3233 - 4311

