
 

 

 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2012. 
 

Circular nº 18/2012 

Ref.: 

Campeonato Brasileiro Sub 15 

 
Prezados Presidentes, 

    Vimos por meio desta, convidá-los a participar do CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 15 

(masculino e feminino) promovido pela Confederação Brasileira de Judo (CBJ) em parceria com 
a Federação Gaúcha de Judô (FGJ).  

 LOCAL: Ginásio da UNISC – Santa Cruz do Sul - RS 

 ENDEREÇO: Avenida Independência, 2293 (Ginásio Pedagógico – Bloco 41), Bairro 

Universitário. 

 DATA: 26 e 27 de maio de 2012 

1. PRAZOS e demais orientações 

           De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da 

Confederação Brasileira de Judo, as Federações participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO 
Sub 15 deverão estar atentas para as seguintes informações: 

 Até o dia 07/05 (Segunda-feira) deverão confirmar a participação de sua federação 

neste evento, junto a CBJ. 

 

 Até o dia 07/05 (segunda-feira) deverão enviar as FICHAS de relação de aéreos dos 06 

(seis) membros da equipe que serão beneficiados com as passagens do PAF – 

Programa de Apoio às Federações. (conforme circular 016/12 enviada em 25/04) 

 

 Até o dia 15/05(terça-feira) deverão realizar a inscrição ON-LINE na plataforma HAJIME 

que deverá ser acessada pelo site www.cbj.com.br.  As fichas de inscrição (padrão 

CBJ) deverão ser enviadas para a CBJ, através do e-mail, eventos@cbj.com.br, 

somente para o acompanhamento. 

 

 Assunto do E-mail: Campeonato Brasileiro Sub 15 – Sigla do Estado 

 

 Apresentar atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o (s) atleta (s) 

em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais em condições de participar do 

evento, devendo o mesmo a ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas 

em 25/05/2012. 

 

 Em caso de atletas menores, apresentar junto com atestado médico um TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO especifico, assinado pelo pai ou responsável legal e devidamente 

abonado pelo presidente da Federação de origem. 

 

 Todos os atletas deverão apresentar a carteira de sua Federação/CBJ/2012, com foto, 

no ato do credenciamento e da pesagem. 

 

http://www.cbj.com.br/
mailto:eventos@cbj.com.br


 

 

 

 

2. HOSPEDAGEM   

 
As informações sobre hospedagem serão enviadas posteriormente.      

       

3. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 50,00 (cinquenta reais), deverá ser paga 

no ato do credenciamento. 

 

4. ARBITRAGEM 

 

Atuarão no Campeonato Brasileiro Sub 15, somente árbitros convocados pela 

Confederação Brasileira de Judô através da Comissão Nacional de Arbitragem. 

 

5. NORMAS GERAIS PARA EVENTOS NACIONAIS CBJ 

 

Solicitamos as Federações participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 15, especial 

atenção para as determinações constantes nas NORMAS GERAIS PARA EVENTOS 

NACIONAIS, expedidas pela CBJ. 

 

6. INFORMAÇOES ADICIONAIS 

 

TELEFONES PARA CONTATO: 

Federação Gaúcha de Judô (51) 3233-4311 / (51) 7813-8551 

CBJ (21) 2463 2692 

 

7. TRANSPORTE 

A organização do evento oferecerá transporte interno (aeroporto => hotel oficial => local 

de competição => hotel => aeroporto). 

Não haverá transporte para as delegações que se hospedarem fora do hotel 

credenciado. 

A FGJ oferecerá apenas um receptivo por estado e a solicitação deste deverá ser feita 

pelas federações estaduais através do e-mail secretaria@judors.com.br, informando 

apenas um horário e local de chegada. Caso atletas de um mesmo estado cheguem em   

horários e/ou locais diferentes, caberá à federação estadual organizar seu grupo e 

informar apenas um local e horário. 

 

IMPORTANTE! 

 

NÃO TRANSPORTAREMOS ACOMPANHANTES ATÉ O LOCAL DO EVENTO 

 

8. ATENDIMENTO MÉDICO 

 

A FGJ prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante a competição, mas 

não se responsabilizará por despesas medicas que por ventura possam ocorrer após o 

evento. 
 

mailto:secretaria@judors.com.br


 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Paulo Wanderley Teixeira 

Presidente 

 
 

25 de maio - Sexta-feira 

10h00 às 18h00 Chegada das delegações e credenciamento 
 

HOTEL OFICIAL 
 

19h30 Clinica de Arbitragem HOTEL OFICIAL 
 

20h30 Congresso Técnico/ Sorteio  HOTEL OFICIAL 

 

26 de maio – Sábado 

06h00 às 06h30 Pesagem Extra-Oficial HOTEL OFICIAL 
 

06h30 às 07h00 Pesagem Oficial HOTEL OFICIAL 

 

08h30 Cerimônia de Abertura HOTEL OFICIAL 
 

09h00 Inicio dos combates nas categorias Super-ligeiro 

e Ligeiro (Masculino e Feminino) 

Ginásio  
UNISC 

13h30 Previsão de inicio do Meio Leve, Leve, Meio 

Médio e Médio (Masculino e Feminino) 

Ginásio  
UNISC 

 

27 de maio – Domingo 

06h00 às 06h30 Pesagem Extra-Oficial HOTEL OFICIAL 
 

06h30 às 07h00 Pesagem Oficial HOTEL OFICIAL 

 

09h00 Inicio dos combates nas categorias Meio 

Pesado e Pesado (Masculino e Feminino) 

Ginásio  
UNISC 


