MÓDULO de NAGUE-NO-KATA - 2018
Nos próximos dias 28 e 29 de Julho de 2018, a 4ª Delegacia Regional de Judô da Alta-Paulista e a
Federação Paulista de Judô, estarão realizando o Módulo de Nague-No-Kata, destinado a todos os
interessados, portadores de no mínimo 3º Kyu - faixa VERDE. O módulo terá como palestrante o
Kodansha Luiz Sergio Ferrante e auxiliar Francis Minoru Endo Ura.
Para Federados-2018, a inscrição terá o custo de R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais)
devendo o pagamento ser efetuado no dia do evento, das 07:30 às 07:50 horas, obedecendo a seguinte
programação.
LOCAL e HORÁRIO DO MÓDULO:
Local: Departamento de Judô da ACERT - Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã
Endereço: Rua Osvaldo Magnani, nº 41 – Parque Universitário – Tupã (SP)
SÁBADO: das 08:00 às 17:00 horas
DOMINGO: das 08:00 às 17:00 horas
DA INSCRIÇÃO:
A inscrição deverá ser feita antecipadamente por e-mail para heitor.kj@gmail.com até o dia
23/07/2018 (segunda-feira).
DA PARTICIPAÇÃO
Todos os participantes deverão comparecer de judogui branco (não comparecer de bermuda).
Todos os participantes (pagantes) receberão a apostila do módulo e também o Certificado de
participação deste módulo, devendo ser completado as 16:00hs (dezesseis horas) obrigatórias, não
podendo em hipótese alguma haver falta em um dia do módulo.
E, para os portadores do 1º Kyu – Faixa Marrom, ou Faixa Preta, o módulo vale 10 pontos no item
de módulos do regulamento do Exame de Graduação para Faixa Preta da F.P.Judô.
Os participantes deverão entregar o Passaporte para o preenchimento no Item Módulos, ou a
Carteira de Oficial Técnico.
Alojamento: Os que desejarem poderão pernoitar no local do módulo; levar roupa de cama. Contato (14)
99610-8685 com professor Gabriel Macedo Ferreira Bassoli ou (14) 3496-1797 segunda, quarta e sexta
das 16:00 às 20:00hs.
Tupã (SP), 02 de Julho de 2018.
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