FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ
ENTIDADE OFICIAL
FUNDADA EM 17 DE ABRIL DE 1958
DELEGACIA REGIONAL DE JUDÔ DO VALE DO PARÁIBA

COMUNICADO
Ref. ADEQUAÇÕES NA FORMATAÇÃO E REGULAMENTO DO CIRCUITO KIMONOS SHIHAN
PARA O ANO DE 2012
Srs. Professores,
O nosso circuito regional de competições, Circuito Kimonos Shihan, implantado e desenvolvido há anos
com muito sucesso, está mostrando sinais da necessidade de alterações e adequações no seu regulamento,
visando estimular a participação dos nossos atletas e agremiações, assim, faremos a partir deste ano as
mudanças abaixo relacionadas:
1- O Torneio Jarbas Dias Ferreira será um evento exclusivamente de abertura do nosso calendário
competitivo anual e de premiação geral dos atletas e agremiações, classificados na somatória dos
pontos acumulados no Circuito do ano anterior.Este evento não contará pontos para o Circuito do ano
vigente ( não será uma das etapas que pontuarão ).
2- O Circuito regional será composto de TRÊS ETAPAS , uma em agosto( Taça Cidade de
Guaratinguetá ) , outra em Setembro ( Torneio da Pátria) e a última em Outubro ( Torneio
Caçapavense ), de forma a nos distanciarmos dos eventos oficiais , os quais são o foco do 1° semestre
no calendário da FPJ e ainda mantermos os atletas sem mudar de categoria nas três etapas,pois
aproximando-as e concentrando-as em três meses consecutivos minimizaremos esta situação .
3- Implantaremos os Festivais de Judô e Campeonatos Abertos por Faixas e de Kata no Litoral Norte,
em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba ,substitutivos às etapas do Circuito que ocorriam, de
maneira a suprir as suas necessidades em desenvolver eventos , promovendo o desenvolvimento do
judô local.
4- Anteciparemos os horários de inscrições e pesagens para 7:00h e iniciaremos a competição com
Festival e Circuito, praticamente simultaneamente.
5- O Circuito não será mais exclusivamente regional,.pois abriremos para a participação de agremiações
e atletas de outras delegacias regionais e da capital, de forma a aumentar a competitividade do
evento.
Esperamos atender às expectativas dos nossos filiados mantendo este importante Circuito desenvolvido pela
nossa delegacia para que ele continue a estimular a prática da nossa modalidade e lembramos que o seu
sucesso depende de todos nós, principalmente professores, líderes nas nossas áreas de atuação.
São José dos Campos, 17 de Janeiro de 2012
Cláudio Calasans Camargo- 6° Dan
Delegado Regional
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