CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-13

OUTLINE

2018

1. ORGANIZADOR
Confederação Brasileira de Judô
Endereço: Rua Capitão Salomão, 40 – Humaitá.
Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22271-040
APOIO:
Federação de Judô do Mato Grosso do Sul - FJMS.

2. LOCAL E DATA DO EVENTO
Local: Ginásio Poliesportivo Rádio Clube
Endereço: Avenida Toros Puxian, 477, Jardim Morumbi, Campo Grande MS. CEP: 79002-390.
Data: 22 e 23 de setembro de 2018.

3. CONTATOS
Confederação Brasileira de Judô – eventos@cbj.com.br
Federação de Judô do Mato Grosso do Sul – secretaria@fjms.com.br

4. INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES
Ao inscrever-se nos eventos da CBJ, o participante atesta estar em
conformidade com todas as normativas do Regulamento Nacional de
Eventos (RNE) da CBJ, incluindo o TERMO DE CESSÃO IMAGEM, NOMES,
APELIDOS E VOZ.
De acordo com as determinações do RNE, as Federações participantes do
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-13 deverão estar atentos as seguintes
informações:



Precisarão respeitar às exigências de participação e aos limites para o
quantitativo de atletas e dirigentes em conformidade com o estabelecido
para o evento:
ATLETAS:
 Até 11 (onze) atletas por sexo, atendendo os critérios de

classificação para a competição.
A inscrição poderá conter dobras por gênero, ou seja, a Federação
poderá inscrever dois judocas em uma mesma categoria.
Nenhuma categoria deverá ultrapassar a quantidade de 02
(dois) atletas por peso.
TÉCNICOS:





Delegação com até 04 (quatro) atletas = 02 (dois) dirigentes.
De 05 (cinco) até 08 (oito) atletas = 03 dirigentes.
De 09 (nove) até 12 (doze) atletas = 04 dirigentes.
De 13 (treze) até 22 (vinte e dois) atletas = 05 dirigentes.

• Respeitar as graduações de acordo com a respectiva classe de idade:
CLASSE

MASCULINO

FEMININO

SUB-13

Faixa Azul, 8º Kyu

Faixa Cinza, 10º Kyu

• Deverão apresentar o 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 em todas as pesagens, a carteira de
sua Federação/2018 ou documento de identificação com validade nacional
e foto, conforme orientações no RNE.
Os Técnicos e dirigentes deverão apresentar nos dias de disputas do
campeonato um documento de identificação com validade nacional e foto
para adquirir o acesso às áreas de competição.
Caso os responsáveis não apresentem os documentos citados, os atletas,
técnicos e dirigentes serão impossibilitados de participar do evento.

5. PRAZO FINAL DAS INSCRIÇÕES
As federações deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes
na plataforma ZEMPO até as 18h00 (horário de Brasília) do dia 12 de
setembro de 2018 (quarta-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 as 18h00 (horário de Brasília)
do dia 13 de setembro de 2018.
Após a finalização do prazo de inscrições, a Federação poderá informar os
atletas ausentes e/ou fazer substituições de atletas no Zempo até as 18h
(Horário de Brasília) do dia 20 de setembro. Depois deste período, somente
conseguirão realizar as devidas alterações durante o credenciamento.
Data
Inscrição Regular
Inscrição Tardia
Atletas ausentes e/ou Substituições

Atividade
Até as 18h00 - 12/09/2018
Até as 18h00 - 13/09/2018
Até as 18h00 - 20/09/2018

6. TAXAS
O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 80,00 (oitenta 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$ 240,00 (duzentos e quarenta
reais) por inscrição. Os técnicos também poderão ser inscritos por meio da
inscrição tardia, porém, efetuando o pagamento da taxa de inscrição de acordo com
o valor supracitado.

7. ARBITRAGEM
Atuarão no CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-13 os árbitros convocados pela
Confederação Brasileira de Judô através da Coordenação Nacional de
Arbitragem.

8. HOTEL OFICIAL E CREDENCIADOS
OFICIAL:
Bristol Exceler Plaza Hotel
Endereço: Av. Afonso Pena, 444 - Amambai, Campo Grande – MS.
CEP: 79005-001. Contato: 55 67 3312-2800.

CREDENCIADOS:
Indaiá Park Hotel
Endereço: Av. Afonso Pena, 354 - Amanbai, Campo Grande – MS.
CEP: 79005-001. Contato: 55 67 2106-1000.
Hotel Mohave
Endereço: Avenida Afonso Pena, 602 - Amambaí, Campo Grande – MS.
CEP: 79005-001. Contato: 55 67 3306-7743.
Brumado Hotel
Endereço: Av. Afonso Pena, 743 - Amambaí, Campo Grande – MS.
CEP: 79005-000. Contato: 55 67 3041-2200.

9. TRANSPORTE TERRESTRE
Haverá o transporte das delegações somente para o hotel oficial e hotéis
credenciados.
O receptivo Aeroporto x Hotel, acontecerá de forma escalonada com base
nos horários de voos do PAF. Cada Federação poderá informar somente
mais UM horário de voo para o transporte de sua delegação. A solicitação
de transporte deverá ser enviada para o e-mail eventos@cbj.com.br com
os nomes e número de documento de identidade dos técnicos e atletas, até
o dia 18 de setembro de 2018 às 18h00.
O transporte é direcionado somente aos técnicos, dirigentes e atletas.
Não transportaremos acompanhantes.

10. 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.
Em concordância com o PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES (PAF), a CBJ
disponibilizará o seguro (DHMO) para técnicos e árbitros durante o período
de realização do evento. O seguro não cobre despesas para menores de 15
anos.

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA:
Santa Casa - Público
Endereço: R. Eduardo Santos Pereira, 88 - Centro, Campo Grande – MS.
CEP: 79002-251. Contato: 55 67 3322-40000.
Hospital da Unimed Campo Grande - Privado
Endereço: Av. Mato Grosso, 4566 - Carandá Bosques, Campo Grande – MS.
CEP: 79031-001. Contato: 55 67 3318-6666.

11. INFORMAÇÕES GERAIS
SORTEIO
O sorteio da competição será realizado com qualquer número de
representantes devidamente credenciados no evento.
A presença do técnico contemplado pelo Programa de Apoio às Federações
(PAF) é obrigatória. Cada federação poderá indicar durante o
credenciamento UM atleta para participar do Sorteio das chaves.
Em conformidade com o RNE, para o sorteio da classe Sub-13 será levado
em consideração o estado dos atletas.
PESAGEM
De acordo com o RNE, durante as PESAGENS OFICIAIS, só será permitida a
passagem do atleta uma única vez. O atleta deverá permanecer na balança
somente até a aferição do peso pelo oficial de pesagem. Não será permitido
qualquer tipo de manobra que vise a alteração do peso aferido. Em seguida,
o atleta deverá assinar a lista de pesagem e se retirar. Caso o atleta não
atenda a estas determinações, o mesmo será desclassificado
automaticamente do evento.
Todos os atletas poderão utilizar uma camiseta de malha fina durante as
pesagens do evento, além dos itens descritos no RNE. Os atletas deverão se
apresentar para a pesagem devidamente trajados e não poderão pesar nus.

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-13
21 de setembro - Sexta-feira
13h00 às 16h00

Credenciamento

Hotel Bristol E. Plaza

17h30

Sorteio

Hotel Bristol E. Plaza

22 de setembro - Sábado
06h30 às 07h30
09h30

Pesagem Oficial
Superligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve
Início dos Combates
Superligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve

Hotel Bristol E. Plaza
Ginásio P. Rádio Clube

14h30

Solenidade de abertura

Ginásio P. Rádio Clube

15h00

Disputa por medalhas
Superligeiro, Ligeiro, Meio-Leve e Leve

Ginásio P. Rádio Clube

23 de setembro - Domingo
06h30 às 07h30
09h30
13h00

Pesagem Oficial
Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado, Pesado e Superpesado

Início dos Combates
Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado, Pesado e Superpesado

Disputa por medalhas
Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado, Pesado e Superpesado

Hotel Bristol E. Plaza
Ginásio P. Rádio Clube
Ginásio P. Rádio Clube

