
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TREINAMENTO DE 

CAMPO 

INTERNACIONAL 

Processo de adesão 



 

A Confederação Brasileira vem por meio deste iniciar o processo de adesão para o 

Treinamento de Campo Internacional Pindamonhangaba 2019. Para participar o 

atleta deverá estar dentro dos critérios descritos neste documento, sendo o número 

de vagas disponíveis é ilimitado. 

Países já confirmados: 



 

 

31/mar Chegada   17h – Treino de abertura (para todos) 

01/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

02/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

03/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 

  Livre 
Feminino Masculino 

04/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

05/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

06/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

07/abr   Livre    

08/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

09/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

10/abr livre   
16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino 

11/abr 
9h - 10:30h 11h – 12:30h 16h-18h 18:30h – 20:30h 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

12/abr 
9h - 11h 

Saída 
Treino de encerramento (para todos) 

 

Período: 31 de março – 12 de abril 
Local e Hotel Oficial: Colonial Plaza Hotel, Pindamonhangaba – SP 
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 4201 - Sítio do Lago, 
Pindamonhangaba-SP, CEP 12422-970 
Telefone: (12) 3644-3644 
Email: hospedagem@colonialplaza.com.br 



 

• Graduação Mínima: faixa roxa (Sub 18) e faixa Marrom (Sênior e Sub 21) 

• Cadastro regular no Sistema Zempo 

• Judogi sem patchs de patrocinadores que não sejam os da CBJ e dentro das 

dimensões exigidas; 

 

Esse processo de adesão será realizado exclusivamente via ZEMPO 

Passo 1) O atleta deverá realizar sua inscrição no evento “Treinamento de Campo 

Internacional – Pindamonhangaba” através do sistema Zempo. 

Ao se inscrever, o atleta terá duas opções:  

1. Hospedagem fora do hotel oficial: caso opte por não ficar no hotel oficial o 

atleta deverá pagar a taxa de R$90,00 através do boleto gerado pelo sistema. 

2. Hospedagem no Hotel oficial: já os atletas que optarem por se hospedarem no 

hotel oficial estão isentos desta taxa. A reserva no Hotel somente deverá ser 

feita com o setor responsável no Colonial Plaza, através dos contatos contidos 

neste documento em “Informações gerais”. A reserva somente será 

confirmada pelo hotel aos atletas aprovados neste processo de adesão. 

Ao realizar a inscrição, será obrigatório que o atleta esteja com a situação regular, com 

seus dados atualizados e com a foto devidamente inserida no ZEMPO, Imagem em 

JPEG ou GIF, tamanho mínimo 350 x 450 px, de acordo com as seguintes indicações: 



 

 
 



 

Passo 2) A inscrição do atleta deverá ser aprovada pela Federação estadual a qual está 

vinculado. 

Passo 3) Após aprovação, fazer a reserva diretamente com o Hotel ou pagar a taxa, 

caso não fique no hotel oficial. 

 

PRAZO: Inscrições até 20 de março (quarta-feira), 16h (horário de Brasília). 

Todos os atletas que estiverem dentro dos critérios de participação e 
cumprirem os passos acima terão sua participação aprovada pela CBJ. 

 

 

• Não serão aceitas inscrições após o prazo; 

• No caso de registro irregular no ZEMPO, a inscrição do atleta não será validada; 

• Após a aprovação no processo de adesão, os atletas aprovados que optarem por 

se hospedar no hotel deverão entrar em contato diretamente com o setor de 

reservas do Colonial Plaza. A CBJ não se responsabiliza por essas reservas e nem pela 

disponibilidade de quartos; 

• Os atletas que optarem por não ficar no hotel oficial será cobrado uma taxa de 

R$90,00 pelo período do treino; 

• Por questões de segurança e espaço reduzido, não será permitida a entrada de 

público para acompanhar os treinamentos, INCLUSIVE familiares; 

• Os técnicos que acompanharão os atletas também deverão se inscrever via 

Zempo. Não há taxa para a participação dos técnicos; 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


