CBI: SELETIVA
NACIONAL SUB 21

ORGANIZADOR:
Confederação Brasileira de Judô
E-mail: eventos@cbj.com.br
Telefones: 55 21 2463-2692 / Fax: 55 21 2462-3274.
Apoio:
Comitê Brasileiro de Clubes
Campinas/SP: R. Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras - CEP: 13092-587
Brasília/DF: SBN Qd.02 Bloco F, Lt. 12, Sala 1503 - Ed. Via Capital
CEP: 70040-020.
Federação Paranaense de Judô
Rua Caetano Marchesini, 850, Portão, Curitiba – PR.
E-mail: eventos.fprj@hotmail.com
Telefone: (41) 3229-8588
Sociedade Morguenau
AVENIDA SENADOR SOUZA NAVES, 945, Cristo Rei, Curitiba – PR.
E-mail: alanvieira45@hotmail.com
Telefone: (41) 3362-1000

LOCAL E DATA DO EVENTO

Local:
Ginásio de Esportes Prof. Almir
Nelson de Almeida - Ginásio do Tarumã
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 1749,
Curitiba, Paraná. CEP: 80430-200.
Data:
02 e 03 de dezembro de 2017.

INFORMAÇÃO SOBRE INSCRIÇÕES

De acordo com as determinações do Regulamento Técnico dos Campeonatos
Brasileiros Interclubes da Confederação Brasileira de Judô, as Federações
participantes do Processo Seletivo Nacional Sub 21 (2018) deverão estar atentas
para as seguintes informações:
Os Clubes/Federações participantes das deverão estar atentos para as seguintes
informações:
Os clubes participantes do evento deverão apresentar no ato do
CREDENCIAMENTO:
• O seguro de vida e de acidentes pessoais com cobertura de despesas médico
hospitalares e odontológicas (DMHO) de todos os participantes vinculados ao
mesmo (SOMENTE ATLETAS DOS CLUBES FILIADOS OU VINCULADOS AO
CBC).

• 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 no dia
01/12/2017 (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 específico,
assinado pelo pai ou responsável legal e devidamente avalizado pelo presidente da
Federação de origem no 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.
Caso o clube não apresente os documentos citados, os atletas, técnicos e
dirigentes serão impossibilitados de participar do evento.
Os clubes vinculados ou filiados ao CBC deverão, obrigatoriamente, possuir o SELO
DE FORMAÇÃO DE ATLETAS do Comitê Brasileiro de Clubes conforme o manual de
aplicação, disponível em http://cbclubes.org.br/manuais-da-marca/manual-deaplicacao-de-selo-de-formacao-de-atletas. A responsabilidade da utilização do selo
é de cada clube. Caso o integrante da equipe se apresente sem o selo, o judogi do
mesmo será considerado irregular e resultará na desclassificação do atleta.

DOBRAS DE CLASSE

• Os atletas da classe Sub 18 poderão disputar também Seletiva Nacional Sub 21
desde que possuam a graduação mínima exigida para a classe Sub 21.
• O atleta Sub 18 não pode disputar as seletivas nacionais em pesos diferentes.
Caso participe também da Seletiva Nacional Sub 21, o peso disputado deverá
ser o mesmo.

PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES

As federações deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes na
plataforma ZEMPO até às 18h00 do dia 22 de novembro de 2017 (quarta-feira).
Finalizado o prazo de inscrições, a CBJ abrirá o processo de inscrição tardia no
sistema Zempo, com duração de 24h, acontecendo imediatamente após o término
do prazo de inscrições, tendo fim às 18h00 do dia 23 de novembro de 2017.

TAXAS

O valor da taxa de competição da 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.
A taxa de inscrição tardia é no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por
inscrição. Abrangendo a inscrição de técnicos.

ARBITRAGEM
Atuarão no SELETIVA NACIONA SUB 21, os árbitros convocados pela
Confederação Brasileira de Judô através da Coordenação Nacional de Arbitragem.

HOSPEDAGEM E
TRANSPORTE INTERNO
IMPORTANTE!
Toda hospedagem e transporte será de responsabilidade das equipes participantes.

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.

INFORMAÇÕES GERAIS

O departamento da Gestão das Seleções de Base da CBJ apresentará o
planejamento 2018 durante a Reunião Técnica do evento.

RECOMENDAÇÕES

• Recomendamos que todos os atletas tenham passaporte internacional válido.
• Ao fazer o passaporte, os menores deverão incluir no mesmo autorização para
viajar desacompanhado.
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