
 
 
 
 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2018. 

Circular n° 06 - 18 

Ref.: Atualização da classificação de Árbitros FIJ B 

 

O presente documento é um resumo do informativo da Confederação Pan-Americana 
de Judô emitido no dia 07 de julho de 2018 sobre a última conversão e promoção de 
árbitros FIJ C à FIJ B, que será realizada na cidade de Buenos Aires, durante o 
Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano de Veteranos 2018. 
 
Será de responsabilidade de cada confederação a indicação e seleção dos árbitros que 
estão aptos a realizar a conversão e promoção à FIJ B e representar o continente em 
competições internacionais.  
 
Vale ressaltar que os candidatos com idade superior a 50 anos serão aceitos para a 
conversão e promoção, porém, de acordo com as novas regras da FIJ, já não terão nova 
oportunidade de ascensão no quadro internacional.  
 
LOCAL:   
Buenos Aires, Argentina. 
 

DATA:  
de 16 a 17 de agosto de 2018. 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 

16 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA) 

Chegada e Credenciamento 

17 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA) 

08h00 Seminário prático (Judogi Branco) 

18h00 Seminário teórico (Traje de árbitro) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA A PARTICIPAÇÃO 
 

 Ter realizado o cadastro nacional de árbitros; 

 Ser filiado à Confederação Pan-Americana de Judô; 

 Ser filiado à Federação Internacional de Judô; 

 Dispor de graduação mínima ni-dan (2º dan); 

 Ter passaporte válido. 

 
 
 

 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 

 Comprovante da adesão atual na Confederação Pan-Americana de Judô (cartão 

ou recibo); 

 Cópia da Filiação na IJF (ID Card); 

 Cópia do certificado de graduação, no mínimo, ni-dan (2º dan); 

 Cópia do passaporte válido; 

 Fotografia colorida, com fundo branco, no formato de passaporte: 7x5cm (sem 
chapéus, óculos de sol, e outros acessórios). 
 

 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 

Os candidatos deverão até as 18h00 do dia 27 de julho de 2018: 
 

 Realizar a inscrição na plataforma da Zempo. 

 Enviar toda a documentação exigida para o e-mail: cbj@cbj.com.br. 

Todos os arquivos deverão ser enviados em PDF ou JPEG. 
 

Entregas incompletas ou em formatos diferentes do solicitado não serão aceitas e o 
candidato será eliminado do processo.  
 

Os candidatos que desejarem arbitrar o Campeonato de Veteranos deverão fazer a 
solicitação no ato do envio dos documentos. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 Todas as despesas e providências necessárias (viagem, hotel, refeições, etc) são 

de responsabilidade de cada candidato.  

 A participação nos seminários prático e teórico é OBRIGATÓRIA. Se uma sessão 

for perdida, houver atraso na chegada ou saída antes do término da atividade, o 

candidato será desclassificado. 

 Os candidatos deverão realizar suas reservas no hotel Ramada, indicado pela 

organização do evento, que oferecerá um pacote completo com alimentações 

(café, almoço e jantar) e transporte terrestre. O custo será de U$ 175,00 USD 

(Dólares) por noite.  

 

 Os árbitros que não atenderem os critérios estabelecidos por sua federação 

nacional continuarão sendo árbitros FIJ C. 

 

 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
Silvio Acácio Borges 
      Presidente 


