
 
 
 
 

 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2017. 
 
 
 
Prezados atletas, 
 
 
 
Seguem orientações para a participação no Campeonato Sul-Americano Sub 18 e Sub 21, que será 
realizado no período de 17 a 20 de agosto do corrente ano, em Cuenca, Equador. 

 
 
QUEM PODE PARTICIPAR:                                        
Os atletas classificados em 2º e 3º lugar no ranking nacional de Base, em sua categoria de peso, até a 
presente data. 
 
LOCAL DA COMPETIÇÃO:                                                                                                                                         
Centro de convenciones Mall del Rio, Cuenca – Equador (a 2 minutos do hotel caminhando). 

 
COMISSÃO TÉCNICA:                                                                                                                                        
Chefe de Delegação – Ingrid Camara (RJ); 
Técnica – Andrea Berti (SP). 
 
PASSAGEM AÉREA:                                                                                                                                        
A compra da passagem aérea é de responsabilidade de cada atleta. A passagem poderá ser comprada 
em qualquer voo, desde que respeite os dias e horários de apresentação do atleta à Comissão Técnica 
(CT/CBJ). 
 
Cópia da passagem aérea deverá ser enviada até o dia 07 de agosto, às 18h, para ingrid@cbj.com.br, 
com cópia para karina@cbj.com.br Após esta data, a falta de envio da passagem será considerada 
desistência. 
 
Para sua informação e sugestão, seguem os voos que serão utilizados pela CT/CBJ: 
 

IDA – RIO DE JANEIRO (INGRID CAMARA) 

DATA VOO TRECHO SAIDA CHEGADA 

16/08 AV 260 GIG / BOG 8h 12h33 

AV 8373 BOG / UIO 14h17 15h57 

AV 6306 UIO / CUE 19h 19h55 

RETORNO – RIO DE JANEIRO (INGRID CAMARA) 

DATA VOO TRECHO SAIDA CHEGADA 

20/08 EQ 172 CUE / UIO 09h55 10h50 

AV 8376 UIO / BOG 18h40 20h20 

AV 261 BOG / GIG 22h18 06h35 
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IDA – SÃO PAULO (ANDREA BERTI) 

DATA VOO TRECHO SAIDA CHEGADA 

16/08 AV 86 GRU / BOG 8h30 12h34 

AV 8373 BOG / UIO 14h17 15h57 

AV 6306 UIO / CUE 19h 19h55 

RETORNO – SÃO PAULO (ANDREA BERTI) 

DATA VOO TRECHO SAIDA CHEGADA 

20/08 EQ 172 CUE / UIO 09h55 10h50 

AV 8376 UIO / BOG 18h40 20h20 

AV 85 BOG / GRU 22h04 06h15 

 

PONTO DE ENCONTRO AEROPORTO:                                                                                                                                        
*Apenas para atletas viajando no mesmo voo que a CT/CBJ. 
 
Rio de Janeiro: Check-in da cia aérea Avianca, no aeroporto do Galeão, às 5h30. 

 
São Paulo: Check-in da cia aérea Avianca, no aeroporto de Guarulhos, às 6h00. 

 
HOTEL OFICIAL DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA:                                                                                                                                        
A CBJ opta pelos hotéis considerados oficiais pela Federação Equatoriana de Judô devido às 
facilidades oferecidas. 

 
HOTEL CATEGORIA A - SHERATON  
*Para chegadas no dia 16/08 e partidas no dia 20/08: 
USD 680 (4 noites, em apartamento duplo) 
*Para chegadas no dia 17/08 e partidas no dia 20/08: 
USD 510 (3 noites, em apartamento duplo) 
 
O valor é referente à hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) e deverá ser 
entregue a Sra. Ingrid Camara durante a reunião da CT/CBJ no hotel, em dólares americanos já 
convertidos, não podendo ser o equivalente em real ou qualquer outro tipo de pagamento. A divisão 
dos apartamentos será de acordo com a avaliação da CT/CBJ. As reservas no hotel oficial deverão 
obrigatoriamente ser feitas com a Federação Equatoriana de Judô, através da CBJ, conforme 
regulamento do evento (anexado). 
 
Os atletas podem optar por hospedar-se em outro hotel, desde que respeitem os horários 
estabelecidos pela CT/CBJ. Neste caso, de acordo com o regulamento da competição, pagará aos 
organizadores do evento (através da CBJ) uma multa no valor de US$ 200 (duzentos dólares) por 
atleta hospedado fora do hotel oficial. A CBJ deverá ser informada da decisão por outro hotel no 
momento da confirmação de participação. 
 
A CBJ não se responsabiliza pelo não cumprimento de compromissos (treinamentos, reuniões, 
pesagem, competição) pelo atleta hospedado em hotel não oficial. Todos deverão estar atentos aos 
horários, inclusive possíveis mudanças, e apresentar-se de acordo com os mesmos. Ressaltamos que 
o horário da pesagem é extremamente rigoroso e, caso haja qualquer atraso do atleta, ele será 
impossibilitado de competir, sem direito a recursos. 



 
 
 
 

 

 
Importante: 

❖ É interessante para a integração do grupo que os atletas se hospedem no hotel oficial; 
❖ A CBJ não realiza reserva de acompanhantes nos hotéis oficiais; 
❖ Os atletas que optarem por hospedar-se em hotel diferenciado não terão direito aos transportes 

(aeroporto e local de competição) e alimentações do evento; 
❖ Os acompanhantes não terão direito aos transportes oferecidos no pacote: transporte 

aeroporto/hotel/aeroporto, transporte entre hotéis e local de competição. 

 
TAXA DE INSCRIÇÃO CSJ: 
Será cobrada taxa de inscrição no valor de USD 20 por atleta. 
Este valor deverá ser entregue em dólar convertido, não podendo ser o equivalente em real, a Sra. 
Ingrid Camara durante a reunião da CT/CBJ no hotel oficial. 

 
REUNIÃO CT/CBJ - HOTEL OFICIAL: 
A reunião da Comissão Técnica da CBJ será realizada no dia 17 de agosto, às 11h, no saguão do 
hotel oficial. Nesta ocasião, os atletas deverão entregar a Sra. Ingrid Camara: 
 
- USD 680 ou USD 510 (de acordo com a permanência), no caso de atletas hospedados no hotel 
oficial; 
- USD 200, no caso de atletas hospedados em hotel não oficial; 
- USD 20, taxa de inscrição cobrada de todos os atletas. 
 
O valor deverá ser entregue em dólares americanos já convertidos, não podendo ser o equivalente em 
real ou qualquer outro tipo de pagamento. 
 
Além das taxas, os atletas deverão apresentar seu passaporte para fim de credenciamento, que 
ocorrerá logo após a reunião. O não comparecimento do atleta na reunião da CT/CBJ será considerado 
desistência. 

 
DOCUMENTOS:  
Para o embarque e viagem todos devem portar os seguintes documentos originais:  
 
- Atestado médico; 
- Autorização emitida pela Federação Estadual; 
 - Autorização para viagem ao exterior desacompanhado, assinado pelo pai e pela mãe com ambas     

as assinaturas reconhecidas em cartório, no caso de atletas menores de idade. Levar a 
autorização original em 2 vias; 

- Certificado internacional da vacina contra a febre amarela; 
- CPF; 
- Foto; 
- Passaporte original. 
 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DA VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA:  
A vacina deverá ser tomada até 15 dias antes do embarque, ou seja, até o dia 1 de agosto. É 
necessário que o comprovante da vacina seja trocado pelo Certificado Internacional. A troca poderá 
ser feita na ANVISA, localizada no aeroporto internacional de sua cidade. 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR PARA MENORES: 
Modelo de Autorização de Viagem para os MENORES ao exterior: (modelo em anexo):  
 
Importante: 

❖ Preencher o formulário com autorização para viajar DESACOMPANHADO (“viaje com destino 
ao exterior, na companhia de: DESACOMPANHADO”);  

❖ Na autorização de viagem deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura do pai e da mãe. 
Caso um dos dois tenha falecido anexar o atestado de óbito;  

❖ As assinaturas devem obrigatoriamente ser reconhecidas em cartório por autenticidade ou 
semelhança (imprescindível);  

❖ A autorização judicial emitida por um juiz também é aceita;  
❖ Ler com atenção as ORIENTAÇÕES GERAIS presentes no documento da Polícia Federal; 

❖ A CBJ não se responsabiliza por autorizações não aceitas pela Polícia Federal. Este item pode 
impedir o embarque do atleta. Solicitamos máxima atenção na emissão deste documento. 

 
 
JUDOGUIS (QUIMONOS): 
Será obrigatória a utilização de quimonos (azul e branco) dentro das medidas exigidas, sendo de 
inteira responsabilidade de cada competidor conhecer e cumprir a regra vigente. 
 
O backnumber e o selo da FIJ nos judoguis não serão exigidos. 
 
Na premiação os atletas devem se apresentar com quimono branco e está proibida qualquer 
demonstração comercial, pessoal, politica ou religiosa. 
 
 
BAGAGENS: 
Atenção com o limite de peso estabelecido pela companhia aérea de sua escolha. 
 
 
SEGURO DE VIAGENS: 
Será solicitado seguro de viagem para todos os atletas da delegação. 
 
 
PREVISÃO DO TEMPO: 
É importante checar a previsão do tempo para o período de estadia. A previsão quando da 
elaboração deste documento é: de 18ºC a 6ºC. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
PROGRAMAÇÃO: 
*A programação foi divulgada pela Federação Equatoriana de Judô e poderá sofrer alterações. 
 

DATA ATIVIDADE 

16 de agosto (quarta-feira) Chegada 

 
 

17 de agosto (quinta-feira) 

Credenciamento 

16h-17h 
18h-19h 

18h30-19h 
19h-19h30 

Congresso Técnico 
Clínica de Arbitragem 
Pesagem Sub18 – Extraoficial 
Pesagem Sub18 – Oficial 

18 de agosto (sexta-feira) 10h-16h 
16h30 
17h 
18h 

18h30-19h 
19h-19h30 

Eliminatórias e repescagem 
Sub18 
Cerimônia de Abertura 
Finais 
Premiação 
Pesagem Sub21 – Extraoficial 
Pesagem Sub21 – Oficial 

19 de agosto (sábado) 10h-16h 
17h 
18h 

18h30-19h 

Eliminatórias e repescagem 
Sub21 
Finais 
Premiação 

20 de agosto (domingo) Retorno 

 
PRAZOS: 
- Enviar e-mail imprescindivelmente até 31 de julho com intenção de participação, anexando 
cópia do passaporte e foto; 
- Enviar cópia do atestado médico, autorização da Federação, autorização de menores, 
certificado internacional da vacina, CPF e passagem aérea até o dia 7 de agosto. 
 
Os documentos acima deverão ser enviados para: ingrid@cbj.com.br, com cópia para 
karina@cbj.com.br.  
 

Atenciosamente, 

 
Silvio Acácio Borges 
Presidente 
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