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BOLETIM OFICIAL 90/2021 – CERGS (atualizado em 25/11/2021) 

 

O Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (CERGS), no ano de 2021, não servirá de 

seletiva para Campeonatos Nacionais.  

 

Data: 27/11/2021 – sábado; 

Local: CETE – Rua Gonçalves Dias nº 700; 

Horário: a partir das 08:00 (Será permitida a entrada de acompanhantes). 

O CERGS será dividido em duas faixas etárias: 

- de 12 a 14 anos (nascidos em 2007, 2008 e 2009),  

- de 15 a 17 anos (nascidos em 2004, 2005 e 2006). 

 

Cronograma: 

- Cerimônia de abertura: 08:45 

- Pesagem 12 a 14 anos 

Extra-oficial: 08:00 as 08:15 

Oficial: 08:15 as 08:30 

Previsão do Início dos combates: 09:00 

 - Pesagem 15 a 17 anos 

Extra-oficial: 09:00 as 09:15 

Oficial: 09:15 as 09:30 

Previsão do Início dos combates: 10:00 

  

 Todos os atletas deverão apresentar no ato da pesagem documento de identidade (RG) 

ou carteira da FGJ 2021. Caso o atleta no momento da pesagem livre já se encontre dentro de sua 

categoria de peso, poderá solicitar ao oficial a validação da pesagem. Durante a pesagem oficial o 

atleta poderá subir na balança uma única vez. Na hipótese do atleta não atingir o peso de sua 

respectiva inscrição, poderá optar por lutar na categoria imediatamente superior 

 Será obrigatório o uso de judogui branco para a etapa de 12 a 14 anos e dos judoguis azul 

e branco  para a etapa de 15 a 17 anos; 

 Não serão aceitas inscrições no momento da competição. Somente poderão participar os 

judocas que se inscreveram via Escola através da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer (SEL) até 

23/08/2021. Para garantir a participação, o Professor responsável pelo judoca, deverá entrar em 

contato pelo whatsapp, da FGJ (51) 32334311, até o dia 22/11/2021, confirmando a inscrição. É 

necessário receber a mensagem de confirmação da Federação Gaúcha de Judô. 

Porto Alegre, 15 de novembro de 2021. 

 

Douglas Potrich 
Diretor Técnico - FGJ 

 


