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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Caros Presidentes e judocas,
 
Acho que não conseguirei escolher neste momento, quais palavras podem melhor definir 
o misto de sentimentos que passam pela minha cabeça, mas certamente algumas eu não 
posso deixar mencionar, tais como, gratidão, reconhecimento e responsabilidade. O fato é 
que todas elas estão intimamente interligadas e traduzem fielmente a emoção de estar 
aqui me dirigindo a vocês como o representante maior desta grande instituição que é a 
Confederação Brasileira de Judô.

A palavra gratidão, certamente tem um peso maior porque é a que melhor define o 
reconhecimento por termos recebido alguma coisa generosamente, e eu recebi confiança 
e por ela vou ser eternamente grato ao Prof. Paulo Wanderley Teixeira e a todos os 
presidentes das nossas Federações Filiadas.

Para ser merecedor desta confiança, e no intuito de manter o judô nacional no mais auto 
patamar do esporte olímpico brasileiro, elegeremos a palavra responsabilidade como 
norteadora de todas as ações que pretendemos realizar nos próximos 4 anos. Serão anos 
de muitos desafios mas também de muito trabalho, que deverá ser uma sequencia da 
competente gestão ao qual estamos sucedendo.

Posso garantir que a relação amistosa e profissional entre CBJ, federações e clubes será 
mantida e fortalecida e o investimento no aprimoramento dos atletas, técnicos e árbitros 
estará sempre entre os nossos principais objetivos, entretanto, como já vem ocorrendo 
nos últimos anos, procuraremos meios para proporcionar uma gestão mais integrada e 
coesa com todas as nossas federações filiadas.
 
Espero contar com o apoio de todos e desejo muito sucesso nesta nossa caminhada que 
se inicia agora.

Sílvio Acácio Borges
Presidente 
Confederação Brasileira de Judô

Síllllllllvvvvvio Acácio Borges

TAÇA
BRASIL DE 
JUNIORES
2017



1. Organizador:
Confederação Brasileira de Judô
Endereço: Rua Capitão Salomão, 40 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22271-040

Apoio:  Federação Catarinense de Judô (FCJ). 

2. Local e data do evento:
Ginásio Sebastião Cruz “Galegão”
Endereço: Rua Alberto Stein - Velha, Blumenau – SC
De: 05 a 07/05/2017

3. Contatos:
Federação Catarinense de Judô - (48) 3348-2307 / (48) 9946-4437
CBJ - (21) 2463 2692 / (27) 3026 2929

4. Informação sobre inscrições (TAÇA BRASIL e QUALIFYING GRAND PRIX 2017):

De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da Confederação 
Brasileira de Judô, os Clubes participantes do TAÇA BRASIL DE JUNIORES E QUALIFYING 
GRAND PRIX NACIONAL DE CLUBES 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. (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/2017  ou documento de identificação de validade nacional 
com foto.

5. Prazo final de inscrições:

Até as 18:00 (horário de Brasília) do dia 26/04 (quarta-feira) deverão homologar, através de 
suas respectivas federações, todos os atletas e técnicos participantes na plataforma ZEMPO, 
data em que as inscrições serão encerradas e a plataforma fechada para ambos eventos.

Somente poderão ser inscritos técnicos que realizaram o CREDENCIAMENTO ANUAL 2107.
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6. Taxas

O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 70,00 (setenta reais) por atleta inscrito, para 
cada evento que irá participar, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido no 
ZEMPO na própria página de inscrições. 
Deverá ser emitido uma inscrição para o Taça Brasil e outra para o Qualifying, no caso em que o 
clube for participar dos 2 eventos. (Favor se certificar da equipe que irá participar antes do 
pagamento. Após efetuada não haverá a devolução da taxa)

7. Arbitragem

Atuarão no Taça Brasil de Juniores e Qualifying GP 2017, árbitros convocados pela 
Confederação Brasileira de Judô através da Comissão Nacional de Arbitragem.

8. Atendimento médico

A organização do evento disponibilizará equipes que prestarão 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.

9. Hotéis credenciados para o evento:

* Plaza Blumenau Hotel (100 m do local do credenciamento)
0800-7075292
e-mail: centraldereservas@plazahoteis.com.br
www.plazahoteis.com.br com um código promocional “JUDO”.

* Hotel Himmelblau Palace (100 m do local do credenciamento)
(47) 3036 5800
www.himmelblau.com.br

Blu Terrace Hotel
 (47) 3037-1012
www.bluterracehotel.com.br

Hotel Kloppel
Fone - (47) 3340-7992
www.hotelkloppel.com.br
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL  /  TAÇA BRASIL DE JUNIORES

PROGRAMAÇÃO OFICIAL  /  QUALIFYING

Obs.: Conforme descrito no ART. 23º, parag. Único das NORMAS GERAIS, nas classes Sub 18, Sub 21 e Sênior, ser feita 
uma “pesagem aleatória” com tolerância de 5% do peso de sua categoria, cujo sorteio ocorrerá 45 minutos antes do 
horário previsto para o inicio de sua classe e encerrará 15 minutos antes do horário de inicio previsto na programação.

As ações de credenciamento e pesagem (sábado) acontecerão no Neumarkt Shopping que está situado 
próximo aos hotéis destacados.  End.: Rua Sete de Setembro, 1213 - Centro, Blumenau – SC

13h00 às 17h30

Neumarkt
Shopping

Credenciamento dos Atletas

Pesagem OFICIAL

Reunião de árbitros

Sorteio

05 de maio de 2017 (Sexta-feira)

20h00

19h00

18h30 às 19h30

08h30

Galegão

Cerimônia de Abertura

Início dos combates 
S. Ligeiro, Ligeiro e Meio Leve

06 de maio de 2017 (Sábado)

09h00

18h30 às 19h00 Pesagem OFICIAL

Previsão de inicio do 
Leve, M. Médio e Médio14h30

GalegãoInício dos combates 
M. Pesado e Pesado

07 de maio de 2017 (Domingo)

09h00

15h00 as 16h00

Galegão

Credenciamento das equipes.

Pesagem Oficial

Reunião Técnica e Sorteio

06 de maio de 2017 (Sábado)

19h00

18h30 às 19h30

13h00 GalegãoInicio do Qualifying

07 de maio de 2017 (Domingo)
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