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CURSO de Ju no Kata, e Kime no Kata. 

No próximo dia 16 de AGOSTO de 2015, a Federação Paulista de 

Judô estará iniciando o Curso de Ju No Kata e Kime no Kata destinado a todos 

os interessados, portadores de no mínimo 1º Kyu - faixa Marrom. 

O curso será realizado na ARENA OLÍMPICA  no Ibirapuera sito a Rua Padre Manoel de Nobrega 1361-

Ibirapuera, na cidade de São Paulo, nos dias Dias 16 e 23 de agosto de 2.015. 

DA INSCRIÇÃO: 

A inscrição deverá ser feita antecipadamente por e-mail para 

celso@fpj.com.br,  informando o curso a ser feito, constando o nome do atleta, 

numero da carteirinha até o dia 12.08.2015, devendo o pagamento ser 

efetuado no dia do evento, no valor de  R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta 

reais), das 7:30 às 8:00 horas, obedecendo a seguinte programação. 

HORÁRIO DO CURSO: 

das 8,00 às 12,00 horas  das 14,00 as 18,00 horas 
 

Todos os participantes deverão comparecer de judogui branco. 

Todos os participantes receberão a apostila do curso e também o Certificado de participação 
deste curso, devendo ser completado as 16 hs de curso não podendo em hipótese alguma haver 
falta ao mesmo. 

 

 Para todos os participantes, o curso vale 10 pontos no item de cursos do regulamento do Exame 
de Graduação para Faixa Preta da F.P.J..  

 

A Partir do ano de 2013 serão obrigatórios os cursos conforme discriminação abaixo: 

Ju No Kata  - Obrigatório Curso  para 2º.Dan Feminino  e  para 3º. Dan  Masculino. 

Kime no Kata   -  Obrigatório para 4º. Dan  para ambos os sexos. 

 

Alojamento: O interessado deverá fazer a sua reserva com pelo menos 3 (três) dias de antecedência 

na F.P.J., pelo telefone 3672-5649.  

São Paulo,5 de agosto de 2015 

Alessandro Panitz Puglia 

Presidente 


