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Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018. 
 

Circular nº 07-18  
 
Ref.: Exame Nacional de Arbitragem 
 
Senhores Presidentes, 

Informarmos que durante o Campeonato Brasileiro Sênior será realizado o EXAME 
NACIONAL DE ARBITRAGEM, para a categoria NACIONAL A. 

 
Local: Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Judô. 
Data: 09 e 10 de outubro de 2018. 

 
INSCRIÇÕES 

 
Cada federação poderá inscrever até 02 (dois) candidatos. As inscrições deverão ser 

realizadas no ZEMPO, por intermédio de cada Federação, desde o presente dia até 

às 18h00 do dia 26 de setembro de 2018. 

Imediatamente após o término do prazo de inscrições, a CBJ abrirá no sistema Zempo o 
processo de inscrição tardia, com duração de 24h, tendo fim às 18h do dia 27 de setembro 
de 2018. 

 
Além das inscrições na plataforma, para a efetivação das inscrições, as Federações deverão 

encaminhar as fichas de avaliação (Anexo 1) preenchidas para o e-mail 

arbitragem@cbj.com.br. 
 

INVESTIMENTO 

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por 
pessoa, que deverá ser paga através de boleto gerado pela Plataforma Zempo. 
O investimento inclui o almoço nos dois dias de competição. 
 
O valor da taxa de inscrição tardia é R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) por pessoa. 
 

Atenciosamente, 

 

 

Silvio Acácio Borges 
Presidente 

mailto:arbitragem@cbj.com.br
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(Anexo 1) 

Avaliação Nacional de Arbitragem 
 
Nome : ________________________________________________ Estado : ______ 
 
Evento :_______________________________________________________________ 
              
Local : ________________________________________  Data: ____/____/_____ 
 
Telefone  : (        ) __________________     E-mail:_____________________________ 
 
Graduação Atual (como árbitro e faixa) : ____________________________________ 
 
Data e local do último Exame: ____/____/____ em ___________________________ 
 
 
 

QUESITO CONCEITO   CONCEITOS 

Apresentação     O – Ótimo 

Postura / Atitude (Tatami / Quadra)     MB – Muito Bom 

Conhecimento – Prova (*)     B – Bom 

Voz de Comando (Clareza)      R – Regular 

Localização / Movimentação     F – Fraco 

Vídeo Replay (uso)     (*) - Conceito FRACO neste quesito  

Sokuteiki (uso e manuseio)   implicará na reprovação do candidato 

Gestos              

Aplicação do Matte (*)   RESULTADO 

Avaliação (*)       

Penalidade (*)       

 
 
 
Examinador : ________________________  Assinatura : ______________________ 


	Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2018.



