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Este documento é um resumo do Outline oficial divulgado pelos 

organizadores do evento e visa a facilitar o entendimento das 

necessidades para a participação do Campeonato Mundial de Veteranos 

de 2018. 

 

Outline oficial do evento: 

http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-

Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf 

 

 

 

 

 Federação Internacional de Judô 

 Federação Mexicana de Judô e MGO Events 

 

Site oficial do evento: 

www.mgoevents.com.mx/veteransjudo 

Contatos 

marcela.barrera@mgoevents.com  e maite.gomez@mgoevents.com 

 

 

 

Informações gerais sobre o Campeonato Mundial de 

Veteranos 2018 

Organizadores  

http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf
http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf
http://www.mgoevents.com.mx/veteransjudo
mailto:marcela.barrera@mgoevents.com
mailto:maite.gomez@mgoevents.com


 
 

  

 

 

Hotel Iberostar, Cancún, México 

Boulevard Kukulcan km 17 mz 53 lt 52, Zona Hotelera, 77500 Cancún, 

Q.R. 

De 17 a 20 de Outubro de 2018 

 

 

 

Terça-feira, 16 de outubro   

10:00 - 19:00                                                                           Credenciamento M6 a M10 

10:00 - 18:00                                                                           Pesagem M6 a M10 

18:00                                                                                        Reunião de árbitros  

20:00                                   Sorteio M6 a M10 

Quarta-feira, 17 de outubro  

09:30                                 Competição M6 a M10 

15:00                               Cerimônia de abertura  

10:00 - 19:00                    Credenciamento M1 & M3 

19:00 - 18:00                            Pesagem M1 & M3 

20:00                                         Sorteio M1 & M3 

Quinta-feira, 18 de outubro  

09:30                                                                                        Competição M1 & M3 

10:00 - 14:00                                                                           Credenciamento M4 & M5 

10:00 - 18:00                                                                           Pesagem M4 & M5 

20:00                                                                                        Sorteio M4 & M5 

Local e data 

Programação 



 
 

  

Sexta-feira, 19 de outubro 

09:30             Competição M4 & M5 

10:00 - 14:00                        Credenciamento M2 & F1 a F10 

10:00 - 18:00            Pesagem M2 & F1 a F10 

20:00             Sorteio M2 & F1 a F10 

Sábado, 20 de outubro  

09:30                 Competição M2 & F1 a F10 

 

 

 
 

 Idade mínima de 30 anos, faixa-marrom (1º Kyu) e estar 
devidamente regularizado na Confederação Brasileira de Judô 
(ZEMPO) e Federação Internacional de Judô (IJF ID Card);  
 

 Cumprir os prazos e pagar as taxas estabelecidas pela organização 
do evento (FIJ e Federação Mexicana de Judô);  
 

 Não ter representado sua nação em competição oficial sênior no 
período de um ano;  

 

 É recomendado um check-up médico a todos os atletas antes da 
viagem;  

 

 Atestado médico que conste estar em pleno gozo de suas 
faculdades físicas e mentais para participar do evento;  

 

 A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer danos, 
perdas, lesão ou óbito devido à participação na competição; 
 

 Os competidores devem ter seguro contra lesões e vida, realizado 
pessoalmente sob a forma de cobertura de seguro ou cobertura de 
viagem específica; 
 

 

Condições de participação 



 
 

  

 

 
Todas as inscrições deverão ser realizadas na plataforma Zempo.  

 Taxa de inscrição R$ 80,00. 

 Todos os inscritos receberão 02 Patches e 01 camiseta. 

 

A solicitação do Id Card será feita com as informações contidas no 

Zempo. 

Todos os atletas deverão estar com seus dados atualizados para que 

possamos realizar o cadastro na FIJ. As seguintes informações serão 

necessárias: 
 

1. Primeiro e último nome; 

2. Classe e categoria de peso; 

3. Data de nascimento; 

4. Graduação; 

5.  Tamanho de camiseta (no campo Observação); 

6. Foto de acordo com as indicações da FIJ (IJF ID Card): 

 Imagem em JPG ou GIF, tamanho mínimo 350 x 450 px (H x W px); 

 Fundo branco; 

 Camiseta branca ou uniforme da seleção nacional; 

 Cabelos presos e sem sorrir. 

  

 

 

 

Inscrições  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

É necessário ainda, que o atleta faça também a sua inscrição no site do 

evento: 

www.mgoevents.com.mx/veteransjudo 

 

A inscrição na competição deverá ser feita e paga através do site acima ou 

de acordo com as informações do item 25 do outline oficial do evento.  

http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-

Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf 

http://www.mgoevents.com.mx/veteransjudo
http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf
http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf


 
 

  

 

 

 

 As inscrições deverão ser realizadas na plataforma Zempo até o dia 

10/09/2018 (segunda-feira) às 18h00. 

Para aqueles que não possuírem o IJF Id Card, a CBJ fará a solicitação da 

carteirinha.  

A CBJ encaminhará a informação contendo o valor do IJF Id Card para 

cada um dos participantes. 

 O pagamento da carteirinha deverá ser efetuado até as 18h00 do 

dia 12/09/2018. 

 

 

 
 

O custo do ID Card IJF é de EUR 40,00 (quarenta euros). Porém, existe um 

custo de remessa para as transações internacionais.  

Enviaremos o valor total a ser pago por cada atleta após o término das 

inscrições. Assim como, disponibilizaremos também as informações 

bancárias para a transação. 

 

IMPORTANTE:  

 A CBJ enviará o valor total a ser pago por cada um dos inscritos de 

acordo com o câmbio da moeda no corrente dia.  
 

 Efetuaremos um único pagamento no dia 12/09/2018 (quarta-

feira). 

 

Prazo final para inscrição 

IJF ID Card  



 
 

  

 

 

 A aquisição dos seus Backnumbers. 

www.mybacknumber.com  ou www.ijfbacknumber.com  

 

 A compra das passagens aéreas; 
 

 Reservas e pagamentos do hotel, alimentação e transportes 
internos; 

 

 Retirada de passaporte e visto (caso necessário); 
 

 O pagamento das taxas do IJF Id Card e da inscrição no evento: 

www.mgoevents.com.mx/veteransjudo 
 

Favor atentar-se aos prazos, valores e condições de pagamento no 

item 25 da programação oficial do evento. 

http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-

Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf  

 

 

 

Age From Age To YOB From YOB to     Female Male 

 30 34 1988 1984 F1 M1 

35 39 1983 1979 F2 M2 

40 44 1978 1974 F3 M3 

45 49 1973 1969 F4 M4 

50 54 1968 1964 F5 M5 

55 59 1963 1959 F6 M6 

60 64 1958 1954 F7 M7 

65 69 1953 1949 F8 M8 

70 74 1948 1944 F9 M9 

75 79 1943 1939 F10 M10 

Responsabilidades do atleta 

Classes 

http://www.mybacknumber.com/
http://www.ijfbacknumber.com/
http://www.mgoevents.com.mx/veteransjudo
http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf
http://www.ijfveterans.com/wp-content/uploads/2018/03/OUTLINES-Veterans-Canc%C3%BAn-2018-v5.pdf


 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• **O Golden Score terá um tempo máximo de 1 minuto, ficando aos 

árbitros a definição do vencedor. 

 

 

 

 

 Haverá controle de doping.  

Informações sobre as substâncias proibidas poderão ser encontradas no 

site da ABCD: http://www.abcd.gov.br/  

 

 

 

AGE RANGE AGE DIVISION MATCH DURATION GOLDEN SCORE 

30-59 M1/F1 to/including M6/F6 3 minutes No limit 

60-79 M7/F7 to/including M10/F10 2.5 minutes 1 minute** 

Categorias 

Tempo de luta 

Controle de doping 

http://www.abcd.gov.br/


 
 

  

 

 

 

 

NECESSIDADES RESPONSABILIDADE PRAZO 

Inscrição no Zempo Atleta 10/09/2018 

Inscrição no evento, via: 
www.mgoevents.com.mx/veteransjudo 

Atleta -- 

Passagem aérea, hospedagem, alimentação e demais 
custos 

Atleta -- 

Id Card CBJ -- 

Pagamento do Id Card  Atleta 12/09/2018 

Inscrição no judobase CBJ 15/09/2018 

 

 

Desejamos a todos uma excelente competição!                                  

 

        

 

               Matheus Theotonio da Silva 
Chefe da delegação brasileira na competição   

Resumo das necessidades para a participação 

http://www.mgoevents.com.mx/veteransjudo


 
 

  

 


