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Caros Presidentes e judocas, 
 

Acho que não conseguirei escolher, neste momento, quais palavras podem melhor 
definir o misto de sentimentos que passam pela minha cabeça. Mas, certamente, 
algumas eu não posso deixar de mencionar: gratidão, reconhecimento e 
responsabilidade. 

 

O fato é que todas elas estão intimamente interligadas e traduzem fielmente a 
emoção de estar aqui me dirigindo a vocês como o representante maior desta grande 
instituição que é a Confederação Brasileira de Judô. 

 

A palavra gratidão, certamente, tem um peso maior, porque é a que melhor define o 
reconhecimento por termos recebido alguma coisa, generosamente. Eu recebi 
confiança e vou ser eternamente grato ao Prof. Paulo Wanderley Teixeira, além de 
todos os presidentes das nossas Federações filiadas. 

 

Para ser merecedor dessa confiança e no intuito de manter o judô nacional no mais 
alto patamar do esporte olímpico brasileiro, elegeremos a palavra responsabilidade 
como norteadora de todas as ações que pretendemos realizar nos próximos quatro 
anos. Serão anos de muitos desafios, mas também de muito trabalho, que deverão 
ser uma sequência da competente gestão à qual estamos sucedendo. 

 

Posso garantir que a relação amistosa e profissional entre CBJ, Federações e Clubes 
será mantida e fortalecida. Além disso, o investimento no aprimoramento dos atletas, 
técnicos e árbitros estará sempre entre os nossos principais objetivos. Por fim, como 
já vem acontecendo nos últimos anos, procuraremos meios para proporcionar uma 
gestão mais integrada e coesa com todas as nossas Federações filiadas. 

 

Conto com o apoio de todos e desejo muito sucesso nesta nossa caminhada que se 
inicia agora. 

 
 

 

Presidente 
Confederação Brasileira de Judô 

 
 
 

 



 

 

 

1. ORGANIZADOR: 
 

Confederação Brasileira de Judô 
Endereço: Rua Capitão Salomão, 40 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ / CEP:  22271-040 

 

Apoio: 
 

Comitê Brasileiro de Clubes 
Campinas/SP: R. Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras – SP. CEP: 13092-587 
Brasília/DF: SBN Qd.02 Bloco F, Lt. 12, Sala 1503, Ed. Via Capital – DF. CEP: 70040-020 
 
Clube Atlhetico Paulistano 
Rua Honduras, 1300, 3646, Jardim Paulistano, São Paulo – SP. CEP: 0 1 4 2 8 - 9 0 0  
 
Federação Paulista de Judô 
Airosa Galvão, 45, Águia Branca, São Paulo – SP. CEP: 05002-070 
 

 

2. LOCAL E DATA DO EVENTO: 
 

Local: Ginásio Antônio Prado Júnior. 
Rua Colômbia, 77, Jardim América, São Paulo – SP. CEP: 01438-000.  

 

Data: 
02 e 03 de novembro de 2017. 
 

 

3. CONTATOS: 
 

Confederação Brasileira de Judô - eventos@cbj.com.br 
Telefones: 55 21 2463-2692 / Fax: 55 21 2462-3274. 

 

Federação Paulista de Judô - fpj@fpj.com.br  
Telefone: 55 11 3862-0749. 
 
Clube Atlhetico Paulistano - márcio.pires@paulistano.org.br 
Telefone: 55 11 3065-2076. 
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4. INFORMAÇÃO SOBRE INSCRIÇÕES: 
 

De acordo com as determinações do Regulamento Técnico dos Campeonatos 
Brasileiros Interclubes, os Clubes participantes do GRAND PRIX NACIONAL MISTO SUB 
21 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 dos atletas (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. 

 
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. 
 
Se o clube possui atletas emprestados ou contratos, a agremiação deverá apresentar 
uma autorização da federação de origem do atleta em questão. 
 
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-de- 
aplicacao-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. 

 
 

 
 
 
 
 

http://cbclubes.org.br/manuais-da-marca/manual-de-


 

 

5. PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES 

As federações deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes na 
plataforma ZEMPO até às 18h00 do dia 23 de outubro de 2017 (segunda-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 24 de outubro de 2017. 

5. 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. 

6. ARBITRAGEM 

Atuarão no GRAND PRIX NACIONAL MISTO SUB 21, árbitros convocados pela 
Confederação Brasileira de Judô através da Coordenação Nacional de Arbitragem. 

7. TRANSPORTE INTERNO  
 
IMPORTANTE! 
Todo transporte será de responsabilidade das equipes participantes. 

8. 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. 

9. PESAGEM 

Todas as equipes deverão pesar completas. O atleta que não pesar junto com sua 
equipe estará automaticamente eliminado do evento. 
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Quarta-feira – 01 de novembro 

13h00 às 17h00 Credenciamento  

17h30 às 18h30 Pesagem Oficial  

19h00 
Reunião de Arbitragem, Congresso 

Técnico e Sorteio 
 

Quinta-feira – 02 de novembro 

08h15 Pesagem Aleatória  

09h00 Início dos Combates  

15h30 Cerimônia de Abertura  

16h00 
Início das disputas 

Semifinais e Repescagem 
 

Sexta-feira – 03 de novembro 

10h00 
Início das disputas 

Disputa de 3º Lugares e Final 
 



 

 

  


