
REGIMENTO DE CUSTAS 2022 

1. Todos as anuidades de atleta são válidas por 12 meses e incluem o recebimento da identidade esportiva, certificado de graduação e patch oficial 
para as costas do judogi.


2. Têm desconto de projeto social, os atletas até a classe SUB-18 de qualquer graduação provenientes de projetos sociais registrados na LRSJ.

3. Os valores deve ser pagos por PIX para secretaria@lrsj.com.br /ou/ com depósito bancário para Conta 06.852539.0-6 / Agência 0924 – Banrisul  

e os COMPROVANTES enviados por EMAIL.

Relativo a Valor em R$

Anuidade de Filiada 100

Anuidade de Responsável Técnico GRATUITO
- não inclui anuidade de faixa preta -

Anuidade de atleta - projeto social (até classe SUB-18) *2 70

Anuidade de atleta - faixa branca a laranja *1 75

Anuidade de atleta - faixa verde a marrom *1 90

Atualização de graduação (dentro da mesma anuidade) GRATUITO

Registro na Confederação Sul-Americana de Judô (qualquer gradução) *1 160

Anuidade de professor - faixa preta - sho-dan *1 110

Anuidade de professor - faixa preta - ni-dan / san-dan *1 90

Anuidade de professor - faixa preta - yon-dan / go-dan *1 70

Anuidade de professor - kōdansha *1 50

Inscrição em eventos estaduais e nacionais-regionais presenciais 75

Inscrição em eventos estaduais e nacionais-regionais virtuais (individual/dupla) 45 / 60

Inscrição de atletas especiais (Judô para Todos) 
* em eventos no RS (exceto eventos nacionais e internacionais) 37

Inscrição em Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano presencial 90

Inscrição em evento sul-americano virtual (individual/dupla) 45 / 60

Repasse ao Responsável Técnico por inscrição em eventos presenciais 
(eventos da LRSJ, exceto eventos nacionais e internacionais) 15

Programa de Graduação Completo  
*inclui todas as despesas: inscrição, todos os cursos, exame, registro, faixa e anuidade pós-aprovação 69 (x24)

Inscrição para exame de dan (até o prazo, fora do prazo, acréscimo de 50%) 300

Programa de Formação e Especialização de Professores de Judô (Profep) 
*inclui todos os cursos 750

Taxa de exame de dan (data fixada pela CEG) 150

Primeiro registro de dan (inclui o registro e anuidade na CSJ e faixa personalizada)  
*não inclui anuidade LRSJ do ano seguinte 360

Taxa de exame de dan (data extraordinária solicitada pelo candidato) 350

Cursos técnicos (filiado) 40

Cursos técnicos (não filiado) 120

Taxa de organização de evento (inclui equipamentos e material humano) CONSULTAR

Taxa de prestação de serviço (diária individual para árbitros e oficiais de súmula) 280

Taxa de prestação de serviço (diária individual para oficiais gerais) 140

Segunda via de carteira, certificado ou patch oficial 30

Certidão (filiado não em dia com obrigações ou desligado) 100
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