OUTLINE
De 21 a 23 de Outubro de 2016

SUB 13

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ
MENSAGEM DO PRESIDENTE

Senhores Presidentes,
Penso que assim como eu, todos vocês acreditam que aquelas expectativas que tínhamos
sobre os resultados de nossos atletas se tornaram uma exultante realidade nos Jogos
Olímpicos Rio 2016, o que certamente nos deixa com um sentimento de plena satisfação e de
muito orgulho. Conseguimos com estas 3 medalhas nos manter no topo da referência esportiva
como uma das modalidades mais vencedoras do esporte nacional. Isso só vem a confirmar que
estamos trilhando o caminho certo e que todo o investimento feito nos atletas e nas federações
resultaram em frutos muito “maduros”.
Como alertei anteriormente, mantivemos os “pés no chão” e os resultados vieram. Agora,
mesmo que ainda estejamos comemorando, já é hora de pensarmos em 2020 para
continuarmos nossa trajetória vencedora rumo ao futuro da modalidade.
Damos continuidade ao calendário nacional com importantes eventos que contemplam atletas
do presente e do futuro. Assim manteremos nossa força.
Gostaria de parabenizar nossos atletas olímpicos e também a toda comunidade do judô que de
alguma forma tem sua participação nesta conquista.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente
Confederação Brasileiro de Judô
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SUB 13

1. Promoção e Organização:
Confederação Brasileira de Judô
Endereço: Avenida 20 de Janeiro, S/N - Terminal 1 - 3o. Piso
Setor C Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão
Ilha do Governador - Rio de Janeiro, RJ – Brasil - CEP 21941-570

Apoio:

2. Local e data do evento:
Centro Panamericano de Judô
Lauro de Freitas, Praia de Ipitanga - BA

De 21 a 23 de Outubro de 2016

3. Contatos:

Federação Baiana de Judô – (71) 3321-9418
CBJ - (21) 2463 2692 / (27) 3026 2929
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4. Informação sobre inscrições:
De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da
Confederação
Brasileira de Judô, as Federações participantes do CAMPEONATO
BRASILEIRO SUB 13 deverão estar atentas para as seguintes informações:
• 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 21/10/2016. (o
carimbo do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o documento
original).
• Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE AUTORIZAÇÃO especifico,
assinado pelo pai ou responsável legal e devidamente avalizado pelo presidente da Federação
de origem, em caso de atletas menores de 18 anos.
• Todos os atletas deverão apresentar no ato do credenciamento e da pesagem, a
carteira de sua Federação/2016 ou documento de identificação de validade nacional com foto.

5. Prazo final de inscrições:
Até o dia 13/10 (quinta-feira) deverão
homologar todos os atletas e técnicos
participantes na plataforma ZEMPO,
data em que as inscrições serão
encerradas e a plataforma fechada
para este evento.
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6. Hospedagem
As informações sobre hospedagem serão enviadas posteriormente. O Hotel oficial será o
Catussaba Resort.

7. Taxas
O valor da taxa de competição da CBJ e do CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO – CBJ é de R$ 70,00
(setenta reais) por atleta inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido no
ZEMPO na própria página de inscrições. (Favor se certificar da equipe que irá participar
antes do pagamento. Após efetuada não haverá a devolução da taxa)

8. Arbitragem
Atuarão no Campeonato Brasileiro Sub 13,
árbitros convocados pela Confederação
Brasileira de Judô através da Comissão
Nacional de Arbitragem.
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9. Transporte interno
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 dos hotéis credenciados.
A organização oferecerá apenas um receptivo por estado e a solicitação deste deverá ser
feita pelas federações estaduais, que informarão 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 um local e horário.

IMPORTANTE!
NÃO TRANSPORTAREMOS ACOMPANHANTES ATÉ O LOCAL DO EVENTO

10. Atendimento médico
A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de
acidente durante a competição, mas não se responsabilizará por despesas
médicas que por ventura possam ocorrer em decorrência do mesmo.
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PROGRAMAÇÃO
Sexta feira, 21 de outubro de 2016
13h00 às 17h00

Credenciamento

CT CBJ

18h30

Clínica de Arbitragem

Catussaba Resort

19h00

Sorteio

CT CBJ

Sábado, 22 de outubro de 2016
06h00 às 06h30 Pesagem extra oficial

Catussaba Resort

06h30 às 07h00

Catussaba Resort

Pesagem oficial

09h00 às 09h30 Solenidade de Abertura

CT CBJ

09h30

Início das categorias S. Ligeiro, Ligeiro e
Meio Leve (Masculino e Feminino)

CT CBJ

14h30

Previsão de início das categorias Leve,
M. Médio e Médio (Masculino e Feminino)

CT CBJ

Domingo, 23 de outubro de 2016
06h00 às 06h30 Pesagem extra oficial

Catussaba Resort

06h30 às 07h00

Pesagem oficial

Catussaba Resort

09h00

Início das categorias Meio Pesado e Pesado
(Masculino e Feminino)

CT CBJ
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