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2ª ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO 2015 

 

Alteração do REGULAMENTO PARA FILIAÇÃO DE 
AGREMIAÇÕES, DOS PROFESSORES, DE REGISTRO, 
RENOVAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ATLETAS NA FJERJ / 2015; 
dar nova redação ao art. 10º - Parágrafo 1º, 
estabelecendo as diretrizes gerais das condutas dos 
Professores / Técnicos, nas competições promovidas pela 
FJERJ. 

Como Presidente da Federação de Judô do Estado do Rio 
de Janeiro, no exercício de minhas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da FJERJ; faço saber que a Coordenação 
Jurídico-Administrativa altera e eu ratifico a nova redação 
do artigo 10º, e parágrafo 1º, na forma expressa. 

DAS CONDUTAS DOS PROFESSORES / TÉCNICOS  

Art. 10º  

O técnico receberá o Cartão Amarelo na primeira advertência e o Cartão Vermelho na segunda advertência, por 
atitudes não permitidas durante a competição pela coordenação da competição e/ou arbitragem. 

No caso do recebimento do Cartão Vermelho sofrerá as seguintes sanções: 

• Retenção de sua credencial por todo o dia da competição e por mais 1 (uma) competição 
subsequente. 

• Sua agremiação será penalizada com a perda de pontuação correspondente a 3 (três) medalhas de 
ouro na competição.  

Parág. 1º- Caso ocorra reincidência no recebimento do Cartão Vermelho, em outra competição, o técnico terá sua 
credencial retida e sua presença proibida nas áreas de competições até o final da apreciação e decisão do caso pelo 
tribunal desportivo da FJERJ. 

Alteração do REGULAMENTO PARA AS COMPETIÇÕES – 
DAS INSCRIÇÕES FJERJ / 2015; dar nova redação ao 
Parágrafo 6º, do Artigo 6º, determinando novas 
orientações para as inscrições no dia, nas competições 
promovidas pela FJERJ. 

Como Presidente da Federação de Judô do Estado do Rio 
de Janeiro, no exercício de minhas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da FJERJ; faço saber que a Coordenação 
Jurídico-Administrativa altera e eu ratifico a nova redação 
do artigo 6º, e parágrafo 6º, na forma expressa. 



FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Entidade Estadual de Administração do Desporto 
Única entidade reconhecida pela Confederação Brasileira de Judô no Estado do Rio de Janeiro 
Considerada de Utilidade Pública – Lei nº 1401 de 25/09/1967 
SEDE PRÓPRIA – Rua Pedro I, 4 – s/ 404 – Centro - CEP 20060-050 – Rio de Janeiro – RJ 
Telefax: (21) 2509-6996 / 2221-1999 
CNPJ 34.024.257/0001-03 Insc. Municipal 00.873.551 
Site: www.judorio.org.br E-mail: judorio@judorio.org.br  

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 6º - Parágrafo 6º  

A inscrição no dia para quem não levou a carteira da FJERJ só é permitida para quem já está inscrito na competição 
(consta no relatório de pesagem) .  

Se ele não estiver inscrito em nenhuma classe naquela competição é obrigatório apresentação da carteira da FJERJ 
para se inscrever. 

Alteração do REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS DE 
ATLETAS FJERJ / 2015; dar nova redação ao Artigo 8º, 
formalizando as diretrizes referentes às transferências 
interestaduais. 

Como Presidente da Federação de Judô do Estado do Rio 
de Janeiro, no exercício de minhas atribuições conferidas 
pelo Estatuto da FJERJ; faço saber que a Coordenação 
Jurídico-Administrativa altera e eu ratifico a nova redação 
do artigo 6º, e parágrafo 6º, na forma expressa. 

REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS  

Art. 8º  

No caso de transferência interestadual, a participação do mesmo em competições estará vinculada a 
homologação da Confederação Brasileira de Judô dentro do período de inscrição do evento e divulgado em 
boletim pela FJERJ. 

 

Estas alterações entram em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo dos demais artigos que tratam este 
Regulamento. 

 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2015. 

 

 

Francisco Grosso 
Presidente 


