Boletim Oficial 002/18
11 de janeiro de 2018
Prezado Árbitro,
A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) vem, por meio deste, informar
que o “Seminário de Arbitragem”, obrigatório a todos os árbitros que pretendam atuar nos
eventos do ano de 2018, será realizado no dia 03 de março (sábado), das 13h às 17h, no
Centro de Treinamento de Deodoro - Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar.
INSCRIÇÕES


Até o dia 21 DE FEVEREIRO (quarta-feira), no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
na sede da FJERJ e/ou nas sedes dos Núcleos Regionais;

 Nos dias 22 a 28 de FEVEREIRO, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), na
sede da FJERJ.
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO, POIS NÃO HAVERÁ SECRETARIA.

ANUIDADE DA FJERJ 2018
Todos os participantes deverão estar em dia com as anuidades da FJERJ 2018.
Receberão 50% de desconto no pagamento da anuidade da FJERJ – 2018 os árbitros que
tenham atuado em, pelo menos, 04 (quatro) eventos do calendário oficial da FJERJ no ano de
2017 e que não tenha faltado a nenhuma convocação ou solicitado mais de 3 (três) dispensas; e
os árbitros que possuam graduação de Internacional A, B ou C.
ATENÇÃO! O DESCONTO DA ANUIDADE DE 2018 SOMENTE SERÁ CONSIDERADO APÓS O
ENCAMINHAMENTO DOS DEVIDOS FORMULÁRIOS ASSINADO PARA REGULARIZAÇÃO .

Os árbitros que estejam cumprindo estágio no Departamento de Arbitragem, não estão
isentos do pagamento da anuidade da FJERJ – 2018.
A relação nominal dos árbitros com as participações nos eventos encontra-se disponível na
secretaria da FJERJ e na sede dos Núcleos Regionais. Ressaltamos que as relações foram
fornecidas pela Coordenação de Arbitragem da FJERJ.
ATENÇÃO!!!
Todos os árbitros deverão apresentar o judogui branco no seminário
para a realização da parte prática no dojô

Atenciosamente,
Comissão de Arbitragem

