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BOLETIM OFICIAL 

A Presidência da Federação Gaúcha de Judô, através da sua Comissão de Graus, vem por 
meio deste estabelecer as orientações 

 
Considerando-se a possibilidade prevista no

PARA PROMOÇÃO A YUDANSHA 2021, 
 
a) Os candidatos participantes dos cursos de Nage

cumprirem os requisitos de inscrição e obtiverem média 
Campeonato Estadual de Kata Sensei Teruo
aprovados no curso do seu respectivo kata.
 

b) Os candidatos participantes 
jutsu, serão contemplados no Campeonato Estadual de Kata Sensei Teruo
deverão enviar o vídeo completo de sua apresentação para 
25/10/2021, para que o mesmo seja avaliado. Caso obtiverem média superior a 6,00, serão 
considerados aprovados no curso do seu respectivo kata.

 
Os candidatos que não participarem da referida competição ou não obtiverem a média para 

aprovação, serão avaliados em banca examinadora presencial, apresentando o respectivo kata na 
mesma modalidade já demonstrada, em data e local a ser divulgado em boletim específico.

 
 
 
 

 

Jose Alexandre Souza de 
Presidente daComissão Estadual de Graus
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BOLETIM OFICIAL 77/2021 – CONVALIDAÇÕES 

 

A Presidência da Federação Gaúcha de Judô, através da sua Comissão de Graus, vem por 
as orientações sobre as convalidações alternativas para exame de Kata.

possibilidade prevista no aos itens 6.1.3 do MANUAL DO CANDIDATO 
PARA PROMOÇÃO A YUDANSHA 2021, define-se: 

Os candidatos participantes dos cursos de Nage-no-kata, Katame-no-
cumprirem os requisitos de inscrição e obtiverem média final superior a 6,00
Campeonato Estadual de Kata Sensei Teruo Obata(boletim 72/2021) 
aprovados no curso do seu respectivo kata. 

Os candidatos participantes dos cursos presenciais de Kime-no-kata e Kodokan
contemplados no Campeonato Estadual de Kata Sensei Teruo

o vídeo completo de sua apresentação para ceg@judors.com.br
5/10/2021, para que o mesmo seja avaliado. Caso obtiverem média superior a 6,00, serão 

considerados aprovados no curso do seu respectivo kata. 

Os candidatos que não participarem da referida competição ou não obtiverem a média para 
os em banca examinadora presencial, apresentando o respectivo kata na 

alidade já demonstrada, em data e local a ser divulgado em boletim específico.

Porto Alegre, 14 de outubro de 2021.

 

 
Jose Alexandre Souza de Brito 

Presidente daComissão Estadual de Graus 

 

Luiz Bayard Martins dos 
Presidente da Federação Gaúcha de Judô

 

 KATA 2021 

A Presidência da Federação Gaúcha de Judô, através da sua Comissão de Graus, vem por 
sobre as convalidações alternativas para exame de Kata. 

do MANUAL DO CANDIDATO 

-kata, Ju-no-kata que 
superior a 6,00 (seis) no 

(boletim 72/2021) serão considerados 

kata e Kodokan-goshin-
contemplados no Campeonato Estadual de Kata Sensei Teruo Obata e 

ceg@judors.com.br, até dia 
5/10/2021, para que o mesmo seja avaliado. Caso obtiverem média superior a 6,00, serão 

Os candidatos que não participarem da referida competição ou não obtiverem a média para 
os em banca examinadora presencial, apresentando o respectivo kata na 

alidade já demonstrada, em data e local a ser divulgado em boletim específico. 

 

14 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 

Presidente da Federação Gaúcha de Judô 

 


