
 

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2013. 
Circular 34-13 
 
Ref.: PROCESSO SELETIVO NACIONAL CATEGORIAS SUB 18 E SUB 21 2014 
(Retificado). 
 
Senhor Presidente, Senhora Presidente, 
 
Vimos por meio desta, convidá-los a participar das SELETIVAS NACIONAIS DAS 
CATEGORIAS DE BASE SUB18 E SUB21 (2014), promovidas pela Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ), em parceria com a Federação Espíritossantense de 
Judô (FEJ). 
 

 LOCAL: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão) 
 ENDEREÇO: Rua Dário Lourenço de Souza, s/n, Mário Cypreste (próximo à 

Rodoviária). 
 DATA: de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2013. 

 
Todas as informações não mencionadas neste documento serão regidas pelas 
normas gerais da CBJ (2013). 
 

 Sub 18 –(15, 16 e 17 anos) Nascidos em: 1999, 1998 e 1997; 
 Sub 21 – (18, 19 e 20 anos) Nascidos em: 1996, 1995 e 1994. 

 
PRAZOS E DEMAIS ORIENTAÇÕES  
Até o dia 20/11 (Quarta-feira) a inscrição ON-LINE na plataforma ZEMPO deverá 
ser realizada através dos sites: www.cbj.com.br ou www.zempo.com.br. 
 

 As inscrições deverão feitas via federações Estaduais; 
 Cada Federação Estadual deverá receber o valor da inscrição de seus filiados 

e efetuar o pagamento do boleto gerado pelo ZEMPO. 

 
Apresentar atestado médico individual ou coletivo em que conste estar o(s) 
atleta(s) em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais e em condições de 
participar do evento, devendo o mesmo ser apresentado no ato do credenciamento 
dos atletas em 27/11/2013 (o carimbo do médico com o nº do CRM é 
obrigatório e somente será aceito o documento original).  
 
Os atletas menores de idade deverão apresentar, junto com o atestado médico, um 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO específico 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/2013, com 
foto, no ato do credenciamento e da pesagem. 
 
Será permitida a aplicação de kansetsu-waza para a classe sub18.  
 

http://www.cbj.com.br/


 

 

 
 O atleta poderá participar da seletiva apenas na sua classe de idade (O 

atleta não poderá dobrar de classe). 
 
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta 
inscrito e deverá ser paga através do boleto bancário emitido no ZEMPO, na 
própria página de inscrições (Por favor, se certificar da equipe que irá 
participar antes do pagamento. Após efetuado, não haverá a devolução da 
taxa). 
 
ARBITRAGEM  
Atuarão na Seletiva Nacional das Equipes de Base somente árbitros convocados 
pela Confederação Brasileira de Judô, através da Comissão Nacional de Arbitragem. 
 
FORMA DE DISPUTA:  

 Até 5 atletas: Rodízio (todos contra todos); 
 Com 6 ou mais atletas: Eliminatória com dupla repescagem. Participam da 

repescagem todos os perdedores dos semifinalistas; 
 Os finalistas e os vencedores das repescagens realizam um rodízio (todos 

contra todos em igualdade de condições), classificando-os entre a primeira 
e quarta colocação, utilizando a ordem dos seguintes critérios: 

 
o Número de Vitórias; 
o Confronto Direto. 

 
Obs.: Caso haja empate entre dois ou mais atletas, será realizado um novo rodízio 
entre os atletas empatados. No novo rodízio, além dos critérios acima 
mencionados, a contagem de pontos será utilizada como critério de desempate, 
respeitando a seguinte ordem: Número de vitórias, número de pontos, confronto 
direto. 
 
SELETIVA NACIONAL - SUB 18 
OBJETIVO: Classificar os 4 primeiros atletas de cada categoria de peso. 
 
GRADUAÇÃO MÍNIMA: 

 Feminino: Verde; 
 Masculino: Roxa. 

 
CAMPEÃO: 

 Classificado para o 1º Estágio Internacional sub18 (Despesas pagas pela 
CBJ); 

 Oportunidade de adesão no 2º Estágio Internacional. 
 
 
 



 

 

VICE-CAMPEÃO: 
 Classificado para o 2º Estágio Internacional sub18 (Despesas pagas pela 

CBJ); 
 Oportunidade de Adesão ao 1o Estágio Internacional sub18.  

 
3° 4° COLOCADO:  

 Oportunidade de Adesão no 1º e 2º Estágio Internacional sub18. 
 
SELETIVA NACIONAL - SUB 21 
OBJETIVO: Classificar os 3 primeiros atletas de cada categoria de peso. 
 
GRADUAÇÃO MÍNIMA: 

 Feminino: Roxa; 
 Masculino: Marrom. 

 
CAMPEÃO: 

 Convocado para o 2º Estágio Internacional sub21 (Despesas pagas pela 
CBJ); 

 Oportunidade de adesão no 3º Estágio Internacional. 
 
VICE-CAMPEÃO: 

 Convocado para o Treinamento de Campo Internacional Sênior (Despesas 
pagas pela CBJ); 

 Oportunidade de Adesão ao 2º e 3º Estágio Internacional sub 21. 
 
3° COLOCADO:  

 Oportunidade de Adesão no 2º e 3º Estágio Internacional sub21. 
 
ADESÃO: 
Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos 
os custos da viagem (hospedagem, alimentação, transporte e inscrições). Os 
procedimentos serão apresentados no congresso técnico da seletiva. 
Além dos 4 (quatro) classificados na seletiva nacional, poderão participar do 
processo de adesão: 

 Campeão Pan-americano 2013 Sub 18/Sub 21;  
 Campeão Sul-americano 2013 Sub 18/Sub 21; 
 Medalhista em Estágio Internacional 2013 Sub 18/Sub 21; 
 Atletas indicados pela comissão técnica.  

 
HOSPEDAGEM 
Em breve divulgaremos informações sugerindo diferentes opções de hospedagem. 
Informamos, ainda, que o hotel oficial não está definido. 
  
TRANSPORTE: 
O transporte durante o evento é de responsabilidade de cada atleta/delegação. 
 



 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

DATA HORÁRIO AÇÃO LOCAL 

27/11 
(quarta-

feira) 

13:00-17:00 Credenciamento sub 18 e sub 21 Hotel Oficial 

18:30 - 19:00 PESAGEM (atletas Sub 18 Masculino) Hotel Oficial 

19:00 - 20:00 
Sorteio e apresentação do programa 
2014 para a classe Sub18 

Hotel Oficial 

20:30 Clinica de Arbitragem Hotel Oficial 

28/11 
(quinta-feira) 

09:00 Seletiva Sub 18 Masculino Ginásio Tancredo Neves 

19:00-19:30 PESAGEM (atletas Sub 18 Feminino) Hotel Oficial 

29/11 (sexta-
feira) 

09:00 Seletiva Sub 18 Feminino Ginásio Tancredo Neves 

10:00-15:00 Credenciamento Sub 21 Ginásio Tancredo Neves 

19:00-19:30 PESAGEM (atletas Sub 21 Masculino) Hotel Oficial 

19:30-20:30 
Sorteio e apresentação do programa 
2014 para a classe Sub21 

Hotel Oficial 

30/11 
(sábado) 

09:00 Seletiva Sub 21 Masculino Ginásio Tancredo Neves 

19:00-19:30 PESAGEM (atletas Sub 21 Feminino) Hotel Oficial 

01/12 
(domingo) 

09:00 Seletiva Sub 21 Feminino Ginásio Tancredo Neves 

 
Atenciosamente,  
 
 
 
Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 


