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BOLETIM OFICIAL FGJ 67/2021 – FESTIVAL DA CRIANÇA 

(atualizado em 23/09/2021) 

 

Data: 02/10/2021 

Local: Ginásio Tesourinha 

Endereço: Av. Erico Veríssimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre 

 

 

Será permitido 2 acompanhantes/responsáveis por judoca, os mesmos devem ter o passaporte sanitário 

(carteira de vacinação Covid-19) com as doses em dia para o tipo de vacina. Os acompanhantes deverão se 

posicionar nas arquibancadas nos locais demarcados com distanciamento e uso de máscara durante todo o 

tempo dentro do local do evento. 

Todos os envolvidos no evento deverão estar utilizando máscara, durante o evento e em todos os locais de 

utilização pelos participantes. 

O modelo e as regras serão adaptadas especialmente para o Festival, conforme as informações da Reunião 

Técnica, que será realizada no dia 22/09/2021, quarta-feira, às 22 horas, pelo Google Meet. 

 

INSCRIÇÕES: 

Prazo: Até às 24h do dia 28 de setembro, terça-feira. 

Atenção: Inscrições e modificações realizadas fora do prazo não serão aceitas sob nenhuma hipótese. 

Como fazer: Cada Entidade deverá enviar um único e-mail, com a ficha de inscrição padrão, para 

campeonato@judors.com.br. 

Taxa de Inscrição: R$ 50,00. 

Promoção de emissão de carteira 2021 da FGJ na divisão de acesso + inscrição: R$ 75,00 

Promoção de emissão de carteira 2021 da FGJ na divisão principal + inscrição: R$ 100,00 

 

CLASSES E DIVISÕES: 

Para o Festival da Criança, poderão participar atletas das classes Mirim a Sub 15 divisão de acesso e 

infantil divisão principal.  Todos os participantes devem ser filiados a FGJ. 

 

Tabela de Classes: 
 

CLASSE ANO NASCIMENTO 
Pré-Mirim  2015/2016 
Mirim 2013/2014 
Infantil  2011/2012 
Sub 13 2009/2010 
Sub 15 2007/2008 
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1. CRONOGRAMA: 

 

Horário Atividade 

09:30  Chegada dos participantes nascidos em 2013, 2014, 2015 e 2016 

10:00 Início das atividades 

10:30 Chegada dos participantes nascidos em 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 

11:00 Início das atividades 

 

 

ATENÇÃO: Estes horários estão sujeitos à modificação até a data da competição, de acordo com o 

número de inscritos na mesma, sendo que qualquer modificação será previamente divulgada no site da FGJ. 

Avisamos também que o horário do início dos combates é uma previsão, podendo haver alguns atrasos por conta 

do número de inscritos na competição e do andamento da mesma, pois existem muitas variáveis envolvidas em 

uma competição com testagem.  

 

 

Porto Alegre, 17 de setembro de 2021 

 
Douglas Potrich 
Diretor Técnico 

 


