
 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019. 

CIRCULAR nº 14/19 

Ref.: Treinamento de Campo – Campeonato Brasileiro Sub18 – Rio de Janeiro/RJ  
 
 

  
Senhor Presidente, 
 
A Confederação Brasileira de Judô em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, realizará ao término do 
Campeonato Brasileiro Sub-18, o TREINAMENTO DE CAMPO nacional. O evento seguirá os mesmos moldes 
dos eventos internacionais dos últimos anos, que contou com a participação dos nossos atletas da Seleção.  
 
Período: De 03 (sábado) a 06 de agosto (terça-feira). 
Classe favorecida: Sub-18 
 
Este Treinamento de Campo está vinculado ao PAF do Campeonato Brasileiro Sub-18, desta forma, todos os 
atletas e técnicos beneficiados com as passagens aéreas, deverão participar obrigatoriamente dos 2 
eventos (Brasileiro e Treinamento de Campo). 
 
Para composição do Treinamento de Campo, a Federação deverá indicar:  
 

• 5 atletas para a Classe Sub-18 
 

• 1 Técnico  
 
IMPORTANTE: Caso a equipe Sub-18 contemplada pelo PAF, ou mesmo parte dela, não quiser ou não puder 
participar do Treinamento de Campo, o Estado deverá abrir mão de todo o benefício do PAF para este evento. 
 
 
Responsabilidades da CBJ: 
 
Treinamento de Campo Sub-18: Rio de Janeiro/RJ – de 03 a 06 de agosto: 
 
5 atletas e 1 técnico 
 

• Passagens aéreas: de ida e volta, já contempladas pelo PAF. Os Bilhetes aéreos serão emitidos com 
ida na quinta-feira (01) que antecede o Campeonato Brasileiro e o retorno para terça-feira (06) após 
o Treinamento de Campo. Os atletas indicados pelo PAF, que participarão obrigatoriamente do 
Campeonato Brasileiro precisarão ter a disponibilidade de permanecer para o Treinamento de 
Campo até o dia 06 de agosto (terça-feira);  

 
• Hospedagem: para o período de 03 de agosto (sábado) a 06 de agosto (terça-feira); 

 
• Alimentação: do Jantar do dia 03 de agosto (sábado) ao almoço do dia 06 de agosto (terça-feira). 

 



 

 

 
 
Check-in: dia 03 de agosto de 2019 (sábado) 
 
Apresentação: Todos os atletas contemplados para o Treinamento de Campo, deverão se apresentar com a 
sua bagagem no ginásio do evento e ao término da competição (sábado). Serão disponibilizados transportes 
para o hotel oficial do Treinamento de Campo.  
 
Importante: Nos casos em que o atleta e técnico comtemplados para o Treinamento de Campo estejam no 
mesmo hotel oficial do Treinamento de Campo, haverá obrigatoriedade de fazer o check-out no hotel por 
uma questão de controle administrativo. 
 
Realização: O check-in do hotel oficial será realizado no ginásio de competição, antes da saída do ônibus. 
 
 
Orientações e Sugestões 
 
Com o objetivo de realizarmos o treinamento de campo de alto nível, e principalmente contar com a presença 
garantida dos melhores atletas de cada Federação, sugerimos que a escolha dos atletas contemplados pelo 
PAF siga a seguinte ordem de prioridade: 
 

1. Atletas de ambos os gêneros; 
2. Atletas mais bem posicionados no ranking nacional das Equipes de Base 2019; 
3. Medalhistas em evento internacional (eventos dos Estágios Internacionais, Campeonatos Pan 

Americanos e Campeonatos Sul Americanos) 
4. Campeões Brasileiros; 

 
 
 
Atenciosamente,  

 
 
 
 

 
 

Silvio Acácio Borges 
Presidente 


