
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE ADESÃO 
 

Estágio Internacional Sub18 
Fuengirola - Espanha 



 

Prezados, 

Além dos atletas convocados pela entidade, que tem todas as suas despesas de participação custeadas pela 

Confederação Brasileira de Judô (CBJ), com o objetivo de possibilitar a busca pela evolução e desenvolvimento 

de um maior número de atletas, será oferecida a oportunidade de participação neste estágio internacional pelo 

processo de adesão, onde o interessado será responsável por todas as suas despesas conforme descrições e 

orientações deste documento. 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 
10 a 13 de fevereiro Concentração Pindamonhangaba - SP 

13 de fevereiro Embarque Internacional Guarulhos - SP 
16 e 17 de fevereiro Competição Fuengirola - ESP 
18 e 19 de fevereiro Treinamento de Campo Fuengirola - ESP 

20 de fevereiro Chegada ao Brasil SP e RJ 
 

 

 

 

Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na Seletiva Nacional, poderão participar do 
processo de adesão: 

• Classificados até 4º colocado de cada categoria de peso no Meeting Nacional; 
 

• Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base atualizado antes do Estágio Internacional; 
 

• Campeão Pan-americano Sub15 e Sub 18 - 2018, de acordo com a faixa etária; 
 

• Medalhista em Estágio Internacional 2018; 
 

• Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2018; 
 

PROGRAMAÇÃO 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 



 

• Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2018, de acordo com a faixa etária. 

 

• Judogi oficial com selo vermelho aprovado pela IJF (branco e azul) dentro das dimensões exigidas. 
 

• Aos atletas registrados como faixa PRETA é necessário o selo vermelho oficial da IJF na faixa e, 
especificamente, que seja da mesma marca do judogi a ser usado. 
 

• Aos atletas registrados até faixa marrom NÃO HÁ necessidade do selo oficial da IJF e a marca da faixa 
NÃO precisa ser especificamente, a mesma do judogi a ser usado. 

 

• Backnumber oficial da IJF, costurado dentro da área exigida no judogi. 
 

• Aqueles atletas que já receberam os patchs oficiais da CBJ deverão se apresentar com os mesmos 
costurados. 
 

 

Este processo de adesão será realizado via ZEMPO, através da inscrição de participação no evento pelo sistema. 

É OBRIGATÓRIO que todos os atletas estejam com seus dados atualizados no sistema ZEMPO, em concordância 
com as seguintes indicações: 
 

• Imagem em JPG ou GIF, tamanho mínimo 350 x 450 px (H x W px); 
• Fundo branco; 
• Camiseta branca ou uniforme da seleção nacional; 
• Sem sorrir. 

 

Após a atualização dos dados no sistema, as federações deverão realizar as inscrições dos atletas no ZEMPO, na 
parte de EVENTOS, selecionando o pacote e respeitando os prazos apresentados neste documento. 
 

INVESTIMENTO: 
 

Haverá disponível para este processo de adesão, apenas um pacote, cujo o valor do investimento para 
participação, é referente ao pagamento da parte terrestre, que inclui: 

EXIGÊNCIAS 

INSCRIÇÕES 



 

 

• Hospedagem 
• Alimentação 
• Transporte Interno  
• Taxas de Inscrições  
• Taxa de Remessa 

 
VALOR DO INVESTIMENTO 
 

R$ 3.850,00 (Três mil, quinhentos e cinquenta Reais). 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• PAGAMENTO: 
 

O pagamento será efetuado via boleto, respeitando a data de vencimento do mesmo. 

• RECIBO: 
 

O comprovante de pagamento do boleto já é considerado como recibo, portanto, a CBJ não emitirá um outro 
recibo com esta finalidade. 

Em caso de pagamento realizado por pessoa jurídica, patrocinadores, apoiadores e afins, por favor, informar 
no momento da inscrição, se necessário, o CNPJ da empresa que fará o pagamento. 
 

 
 

• Autorização por escrito, assinada pelo presidente da Federação Estadual ao qual se encontra filiado. 
 

• Autorização de viagem internacional para viajar desacompanhado (SOMENTE PARA MENORES DE 
IDADE), assinada por ambos os responsáveis e com firma reconhecida em cartório. Não há necessidade 
de especificar o local de destino da viagem na autorização e o nome do responsável no campo “Na 
companhia de” deve ser preenchido como “Desacompanhado”. (Para os atletas que já possuem a 
autorização impressa no passaporte, é dispensada a apresentação da autorização feita em cartório). 

 

• Atestado médico comprovando que o atleta está em perfeitas condições físicas para participar do 
Estágio Internacional Sub18- ESP;  
 

• Passaporte internacional dentro da validade exigida (06 meses do prazo); 
 

DOCUMENTAÇÃO 



 

• Declaração de responsabilidade devidamente preenchida e assinada pelo atleta, pai ou responsável 
(anexo); 
 

• Autorização de hospedagem (SOMENTE PARA MENORES DE IDADE - anexo). Essa autorização deve ser 
devidamente preenchida e enviada com seus respectivos documentos seguindo as orientações que 
constam no mesmo. Por favor, seguir à risca as orientações. 
 

 

• A compra das passagens aéreas internacionais, devem ser obrigatoriamente nas opções de voo oficiais, 
apresentadas neste documento. 
 

• A compra das passagens aéreas nacionais e internacionais é de responsabilidade de cada atleta 
respeitando a programação estabelecida. 

 

 
• As passagens poderão ser compradas na agência de viagem de sua preferência. 

 

• As opções apresentadas são os voos internacionais oficiais, onde estarão os membros da Comissão 
Técnica das Equipes de Base para acompanhamento dos atletas da delegação brasileira. 

 

 

A CBJ NÃO SE RESPONSABILIZARÁ, CASO O PARTICIPANTE COMPRE A PASSAGEM EM UM VOO NÃO OFICIAL, POR ESSE 
MOTIVO, SOLICITAMOS BASTANTE ATENÇÃO NO MOMENTO DA COMPRA, PARA EVITAR QUAISQUER EVENTUAIS 
PROBLEMAS EM DECORRÊNCIA DA COMPRA DO BILHETE EM VOOS FORA DAS DATAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. 

 

OPÇÃO 1 

IDA SP – VOLTA SP 
Cia Voo Origem Destino Data Saída Hora saída Hora 

chegada 
Data Chegada 

ALITALIA AZ679 GRU FCO 13/02 22:01 12:05 14/02 
ALITALIA AZ90 FCO AGP 14/02 14:20 17:00 14/02 
ALITALIA AZ91 AGP FCO 19/02 17:50 20:20 19/02 
ALITALIA AZ674 FCO GRU 19/02 22:05 06:25 20/02 

 

OPÇÃO 2  

PASSAGEM AÉREA 

OPÇÕES DE VOO - OFICIAIS 



 

IDA SP – VOLTA RJ 
Cia Voo Origem Destino Data Saída Hora saída Hora 

chegada 
Data Chegada 

ALITALIA AZ679 GRU FCO 13/02 22:01 12:05 14/02 
ALITALIA AZ90 FCO AGP 14/02 14:20 17:00 14/02 
ALITALIA AZ91 AGP FCO 19/02 17:50 20:20 19/02 
ALITALIA AZ672 FCO GIG 19/02 21:45 06:00 20/02 

 

 

 

TRECHOS DOMÉSTICOS 
 

Todos os atletas que têm necessidade de voo doméstico deverão comprar o seu trecho conforme informações abaixo: 

 

IDA 

• Estado de origem x São Paulo (Guarulhos): Chegando no dia 10 de fevereiro até as 12h00 horas. 
 

VOLTA 

• São Paulo (GRU) x Estado de origem: Saindo no dia 20 de fevereiro a partir das 09h30 horas. 

• Rio de Janeiro (GIG) x Estado de origem: Saindo no dia 20 de fevereiro a partir das 09h30 horas. 
 

Enviar a cópia da passagem aérea (internacional e doméstica) até o dia 31 de janeiro (quinta-feira), até as 17h00 (HB) 
para conferência. Lembramos que, é de responsabilidade de cada participante, a compra do bilhete dentro dos voos 
oficiais.  

 

 
 

PROCESSO DE ADESÃO  
Ação Prazo Via 

Inscrever e Gerar boleto no sistema De 10 a 18/01 – Até as 16h00 ZEMPO 
*Imprimir boleto Dia 21/01 – Até as 12h00 ZEMPO 

Pagamento do boleto Até o dia 28/01 BANCO 
Envio dos documentos e passagens aéreas Dia 31/01 base@cbj.com.br 

 

 

PRAZOS 



 

*ATENÇÃO:  

O Zempo estará fora do ar para manutenção técnica do dia 21 ao dia 30 de janeiro, portanto, todos os atletas inscritos e 
com os boletos devidamente gerados no sistema, devem imprimi-los para pagamento até no máximo 12h00 do dia 21/01 
(segunda-feira). Após essa data, não será mais possível acessar o Zempo para realizar a impressão dos boletos. 

 

 

 

 
 

• Se por algum motivo, no que diz respeito ao planejamento da participação do Brasil no evento por parte 

da CBJ, a viagem não se confirmar, os valores pagos pelos atletas serão devolvidos. Em caso de 

desistência do participante, a CBJ não se responsabilizará pela devolução de valores já pagos, uma vez 

que, esses valores são repassados diretamente a organização do evento (Federação Espanhola de Judô), 

cabendo somente a eles, a decisão de devolução de recursos pagos ou não.  
 

• A Confederação Brasileira de Judô não se responsabiliza pela compra de materiais (Judogi, Faixa, 

Backnumber etc.). 
 

• Os atletas devem levar seus quimonos em mala de mão durante a viagem. 

 

• Recomendamos levar roupas extras na bagagem de mão, para prevenção em caso de extravio.  

 

• A falta de qualquer uma das necessidades e/ou o descumprimento dos prazos estabelecidos implicará 

no impedimento da participação do interessado. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


