Adesão
Grand Prix The Hague
2018

Grand Prix The Hague 2018
A Confederação Brasileira pode, seguindo regulamento da Federação Internacional
de Judô (FIJ ou IJF), inscrever dois atletas por categoria em eventos nível Grand Prix.
Por isso, o processo de adesão fica condicionado à disponibilidade de vagas nas
categorias de peso, após a inscrição dos atletas convocados pela Confederação

1. PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO
Data
14/11 – Quarta-feira
15/11 – Quinta-feira

ATIVIDADE
Credenciamento
Sorteio
Pesagem
F: -48 kg, -52 kg, -57 kg
M: -60 kg, -66 kg
Competição dia 1
F: -48 kg, -52 kg, -57 kg
M: -60 kg, -66 kg

16/11 – Sexta-feira
Pesagem
W: -63 kg, -70 kg
M: -73 kg, -81 kg
Competição dia 2
F: -63 kg, -70 kg
M: -73 kg, -81 kg
17/11 – Sábado

18/11 – Domingo

Pesagem
F: 78 kg, +78 kg,
M: -90 kg, -100 kg, +100 kg
Competição dia 3
F: 78 kg, +78 kg
M: -90 kg, -100 kg, +100 kg

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Conforme documento oficial, para adesão à eventos nível Grand Prix, os critérios
mínimos são os seguintes:
A. Atletas da seleção no ano da competição, ou;
B. Medalhistas do Brasileiro Sub21 no ano anterior ou corrente ao processo de
adesão, ou;
C. Medalhistas do Brasileiro Sênior no ano anterior ou corrente ao processo de
adesão, ou;
D. Medalhistas da Taça Brasil Sub21 no ano anterior ou corrente ao processo de
adesão, ou;
E. Medalhistas do Troféu Brasil no ano anterior ou corrente ao processo de
adesão, ou;
F. Atletas entre os 18 melhores brasileiros por gênero no WRL (Serão utilizados
os rankings de dezembro do ano anterior ao evento para adesões no primeiro
semestre e de junho do ano do evento para processos de adesão no segundo
semestre), ou;
G. Medalhistas Olímpicos.

3. EXIGÊNCIAS FIJ
Lembramos aos interessados as exigências regulamentares da Federação
Internacional para participação em eventos:
•

Cadastro regular no sistema JUDOBASE;

•

Backnumber oficial da FIJ.

4. EXIGÊNCIAS CBJ
•

Cadastro regular no Sistema Zempo

•

Judogi MIZUNO oficial com selo vermelho aprovado pela FIJ (branco e azul)
dentro das dimensões exigidas;

•

FAIXA oficial MIZUNO com selo vermelho aprovado pela FIJ.

4. PROCEDIMENTOS
Passo 1) Enviar INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, com devida autorização do clube, até 28 de
setembro (sexta-feira), 17h00 (horário de Brasília)

➢ Para: katherine@cbj.com.br
➢ Com cópia para: ney.wilson@cbj.com.br ; anna.beatriz@cbj.com.br
➢ Assunto: “Adesão GP The Hague”
➢ Corpo do e-mail: Nome do atletas e categoria de peso
➢ Anexos solicitados
Passo 2) Divulgação dos atletas confirmados pela Comissão Técnica no site da Confederação
Brasileira de Judô e via email para todos aqueles que enviaram intenção de participação.

Passo 3) Após receber email de aprovação, responder com COMPROVANTE DE DEPÓSITO até
dia até 05 de outubro (sexta-feira), 17h00 (horário de Brasília)

A conta para depósito será enviada via email após aprovação ao processo de adesão.
Somente depositar após o recebimento do email de confirmação. Não haverá devolução de
depósito.

Passo 4) Enviar BILHETE AÉREO até dia até 17 de outubro (segunda-feira), 17h00 (horário de
Brasília)

5. INVESTIMENTO
R$ 5.951,05 (cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•
•
•
•
•

Hospedagem (3 diárias)
Alimentação
Transporte Interno
Imposto de Remessa
IOF
Este valor não contempla passagem aérea

6. PASSAGENS ÁEREAS
• Os voos nos quais a seleção brasileira irá viajar serão enviados aos participantes
apenas como referência. Não é obrigatório comprar bilhete no mesmo voo.
•

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.

7. PAGAMENTO
O pagamento deverá ser feito sobre o VALOR TOTAL do investimento. Nesse caso o
valor deve ser pago em um ÚNICO DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA.
A conta para depósito será enviada via email após aprovação ao processo de adesão

8. RECIBO:
Será emitido SOMENTE UM RECIBO contendo o VALOR TOTAL do investimento para
participação no evento.
Enviar por e-mail o nome e os dados da pessoa (física ou jurídica) ao qual o recibo
deverá ser emitido. No caso de pessoa jurídica, informar também o CNPJ da empresa.

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• O atleta deve estar com passaporte internacional dentro da validade exigida
(06 meses do prazo);
• Caso não esteja com registro válido no JUDOBASE, a CBJ repassará os custos
da validação
• Somente depositar após o recebimento do email de confirmação.

