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COMUNICADO 

 
 
Comunicamos aos senhores atletas, técnicos, presidentes de agremiações e pais de 
atletas, foi feito reunião on-line dia 03 de fevereiro de 2022, as 21h, pelo zoom, com os 
representantes das agremiações filiadas, ficou assim decidido: 
 

1. Campeonato Amazonense Graduado dia 12/02/2022, foi transferido para o dia 
19 de março de 2022, a mudança se fez necessárias devido a mudança do 
Campeonato Brasileiro Região I, que seria 26 de março, passou 30 de abril e 01 de 
maio de 2022, conforme o calendário da CBJ. 
 

2. Credenciamento Técnico, permanece dia 05 de fevereiro presencial na Vila 
Olímpica, será disponibilizado em uma plataforma, uma avalição, para todos que 
participaram do credenciamento técnico presencial. 
Ficou decidido que haverá II etapa do Credenciamento Técnico para quem não 
puder ir dia 05 ou pra quem ainda não fez inscrição, será online, sendo os 
conteúdos das palestras do dia 05, que será gravado, disponibilizado em uma 
plataforma, para os novos inscritos ou quem não puder dia 05, acessar, 
assistir as palestras e realizar uma avaliação. as inscrições dia 07 de fevereiro 
irá até dia 15 de fevereiro no ZEMPO, ficando disponível para realizar a avaliação 
até 19 de fevereiro, quem ainda não fez as inscrições poderá fazer a partir do dia 
07 de fevereiro, nos seguintes valores, Taxa de anuidade e credenciamento até 
faixa marrom Valor R$ 110,00; Taxa de anuidade e credenciamento faixa preta R$ 
180,00; Taxa de anuidade e credenciamento de faixa preta com CREF R$ 155,00.  
 

3.  Ficou decidido que dia 12 de fevereiro iremos fazer a seletiva para GYMNASIADE 
ESCOLAR 2022, pois a inscrição na competição será ate 21 de fevereiro 2022. 
Local Vila Olímpica 
Hora da pesagem: 09:00 as 09:30H extraoficial; 09:30 as 10:00H oficial, quem estiver fora 
do peso inscrito, será eliminado. 
Inscrição: até dia 11 de fevereiro, as 12h. deverá ser enviado a federação por meio de 
documento da agremiação. 
Atletas nascidos nos 2004, 2005 e 2006, faixa mínima Laranja. 
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