Boletim Oficial 004/18
05 de fevereiro de 2018

A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro vem, por meio deste, informar que o
2º Credenciamento Técnico 2018 será realizado no dia 03 de março (sábado), com início às
9h, no Centro de Treinamento de Deodoro - Estr. São Pedro de Alcântara, 2020 - Vila Militar.
Programação:



Apresentação do Regulamento da FJERJ;
Palestra sobre Arbitragem;

É imprescindível a presença de todos no horário agendado, haverá tolerância de 15min, e após
esse horário não será permitida a entrada.
No ano de 2018, será incluído como obrigatoriedade no Credenciamento de Técnico, que todos
os inscritos assistam à Palestra sobre Arbitragem de 2018, desta forma somente terão suas
presenças confirmadas ao fim do referido evento.
PARTICIPANTES
 Poderá participar deste credenciamento e atuar como técnico junto a FJERJ, o professor
que tiver registro de faixa preta na FJERJ/CBJ.
 As agremiações poderão ter um Auxiliar Administrativo, faixa marrom ou preta, atuando
somente na área de concentração dos atletas, em caráter experimental, podendo ser
suspenso a qualquer momento;
 Cada Agremiação poderá ter 1(um) psicólogo, 1 (um) preparador físico e 1(um)
fisioterapeuta, em dia com os seus respectivos conselhos, atuando somente na área de
concentração dos atletas, desde que tenha participado do Credenciamento Técnico.
 O Credenciamento 2018 será de caráter obrigatório aos professores e/ou técnicos que
desejem atuar junto às competições da FJERJ-2018, seletivas nacionais e Campeonatos
Brasileiros da CBJ - 2018;
 A inscrição do técnico somente poderá ser efetuada com a anuidade da FJERJ em dia
com o ano de 2018 .
 A agremiação deverá estar em dia com a anuidade 2018.

NÃO HAVERÁ COTA POR AGREMIAÇÃO PARA A PARTIPAÇÃO DOS PROFESSORES NO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, TODOS QUE SE ENQUADRAREM NOS REQUISITOS ACIMA
PODERÃO SE CREDENCIAR.

INSCRIÇÕES


Até o dia 20 de fevereiro (terça - feira), na sede da FJERJ ou nos Núcleos Regionais da
FJERJ, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);



Do dia 21 de fevereiro (quarta-feira) até o dia 28 de fevereiro (quinta-feira), SOMENTE NA
SEDE DA FJERJ, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

Os professores que fizeram a inscrição no 1º Credenciamento e ficaram
impossibilitados de comparecer terão sua inscrição validada para o 2º
Credenciamento. Com a apresentação do Atestado Médico, não será necessário
pagar a diferença da taxa de inscrição, favor enviar e-mail confirmando a presença
com o Atestado Médico em anexo para secretaria1@judorio.org.br ou
secretaria2@judorio.org.br .
 Não haverá secretaria no dia do evento. Caso haja pendência de pagamento da inscrição
após o prazo, o valor será R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e o pagamento deverá
ser feito no primeiro dia útil na secretaria da FJERJ.
No ato da inscrição deverão ser apresentados obrigatoriamente os itens abaixo:
1. Ofício da agremiação filiada informando:
 Nome dos técnicos autorizados a participarem do Credenciamento 2018.
2. Ficha de Inscrição ( em anexo)
3. 1 Foto 3x4 de cada técnico para o crachá.
SOLICITAMOS ATENÇÃO PARA AS EXIGÊNCIAS NA INSCRIÇÃO, VISTO QUE O NÃO
CUMPRIMENTO DOS ITENS ACIMA ACARRETARÁ A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
INSCRIÇÃO.
Salientamos que o bom uso da Credencial-2018 e DAS PULSEIRAS DE ACESSO À ÁREA DE
COMPETIÇÃO que são exclusivamente de uso pessoal e intransferível, é de responsabilidade da
agremiação filiada a FJERJ.

Saudações Esportivas

Jucinei Gonçalves da Costa
Presidente
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