ESTÁGIO INTERNACIONAL SUB18
Concentração – SP
De 04 a 07 de março de 2018
ZAGREB – CROÁCIA (masculino e feminino)
De 08 a 13 de março de 2018
PROCESSO DE ADESÃO

PROGRAMAÇÃO
MÊS/MARÇO
04 a 07
08 a 11
12 e 13

ATIVIDADE
Concentração
Competição
Treinamento de Campo

LOCAL
Pindamonhangaba- SP
Zagreb - CRO
Zagreb - CRO

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Além dos quatro (4) classificados de cada categoria de peso na seletiva nacional, poderão participar do
processo de adesão:


Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base atualizado antes do Estágio Internacional;



Campeão Pan-americano Sub 15, Sub18 e Sub 21 - 2017, de acordo com a faixa etária;



Medalhista em Estágio Internacional 2017.



Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2017/2018.



Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2017, de acordo com a faixa etária.

EXIGÊNCIAS


Judogi oficial com selo vermelho aprovado pela IJF (branco e azul) dentro das dimensões exigidas.



Aos atletas registrados como faixa PRETA é necessário o selo vermelho oficial da IJF na faixa e,
especificamente, que seja da mesma marca do judogi a ser usado.



Aos atletas registrados até faixa marrom NÃO HÁ necessidade do selo oficial da IJF e a marca da faixa
NÃO precisa ser especificamente, a mesma do judogi a ser usado.



Backnumber oficial da IJF.



Aqueles atletas que já receberam os patchs oficiais da CBJ deverão se apresentar com os mesmos
costurados.

PROCEDIMENTOS

1ª etapa: Enviar a foto digitalizada (padrões IJF) e ficha de cadastro (anexo) preenchida até o dia 14 de
fevereiro (quarta-feira), até as 17h00 (horário de Brasília - HB)

2ª etapa: Confirmar participação até o dia 15 de fevereiro (quinta-feira), até as 17h00 (HB);

3ª etapa: Enviar a cópia da documentação necessária até o dia 23 de fevereiro (sexta-feira), até as 17h00 (HB);

4ª etapa: Enviar o comprovante de pagamento até o dia 23 de fevereiro (sexta-feira), até as 17h00 (HB);

5ª etapa: Enviar a cópia do bilhete aéreo na opção de vôo escolhida até o dia 26 de fevereiro (segunda-feira),
até as 17h00(HB).

ATENÇÃO
PAGAMENTO:
Banco: BRADESCO – Nº 237
Ag: 3941-1
C/C: 14814-8
CNPJ: 42.136.804/0001-62
O pagamento deverá ser feito sobre o VALOR TOTAL do investimento. Nesse caso o valor deve ser pago em um
ÚNICO DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA.
RECIBO:
Será emitido SOMENTE UM RECIBO contendo o VALOR TOTAL do investimento para participação no evento.
Enviar por e-mail o nome e os dados da pessoa (física ou jurídica) ao qual o recibo deverá ser emitido. No caso
de pessoa jurídica, se for necessário, informar também o CNPJ da empresa.
ENVIAR PARA AS EQUIPES DE BASE- CBJ:







Foto digitalizada e ficha de cadastro preenchida
Confirmação de participação no evento.
Documentos (vide o item “documentação”)
Comprovante de Pagamento
Cópia do bilhete aéreo
Informações a respeito da emissão do recibo.

 Para: base@cbj.com.br
 Com cópia para: karina@cbj.com.br, pedro.dassoler@cbj.com.br , edmilson@cbj.com.br e
marcelo@cbj.com.br
 Assunto: “Adesão Estágio Internacional sub18 (CRO)”
 Corpo do e-mail: Nome do(s) atletas(s) e categoria de peso
 Anexos solicitados

INVESTIMENTO
R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da parte terrestre:






Hospedagem
Alimentação
Transporte Interno
Taxas de Inscrições
Taxa de Remessa

Os atletas que participarem do processo de adesão serão responsáveis por todos os custos da viagem.
CRONOGRAMA DO PROCESSO
Por favor, atenção às datas:
PROCEDIMENTO
Envio da foto digitalizada e Ficha de cadastro
Confirmação de participação
Envio do comprovante de pagamento
Envio dos Documentos
Envio da Cópia do Bilhete Aéreo

PRAZO
14/fev
15/fev
23/fev
23/fev
26/fev

DIA
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira

DOCUMENTAÇÃO


Autorização por escrito, assinada pelo presidente da Federação Estadual ao qual se encontra filiado.



Autorização de viagem internacional para viajar desacompanhado, assinada por ambos os
responsáveis e com firma reconhecida em cartório.



Atestado médico comprovando que o atleta está em perfeitas condições físicas para participar do
Estágio Internacional Sub18 - Croácia;



Passaporte internacional dentro da validade exigida (06 meses do prazo);



Declaração de responsabilidade devidamente preenchida e assinada pelo atleta, pai ou responsável
(anexo);

 Autorização de hospedagem para menor desacompanhado (anexo). Essa autorização deve ser
devidamente preenchida e enviada com seus respectivos documentos seguindo as orientações que
constam no mesmo. Por favor, seguir à risca as orientações.
PASSAGENS ÁEREAS


A compra das passagens aéreas nacionais e internacionais é de responsabilidade de cada atleta
respeitando a programação estabelecida.



As opções apresentadas são os voos internacionais oficiais, onde estarão os membros da Comissão
Técnica das Equipes de Base para acompanhamento dos atletas da delegação brasileira.



As passagens poderão ser compradas na agência de viagem de sua preferência.

É IMPORTANTE QUE, ANTES DA COMPRA DA PASSAGEM, O TRECHO RESERVADO SEJA ENVIADO AOS E-MAILS
INFORMADOS PARA CONFERÊNCIA, EVITANDO ASSIM PROBLEMAS FUTUROS.
OPÇÕES DE VÔO

Cia
British Air Line
British Air Line
British Air Line
British Air Line

Vôo
246
848
849
247

Cia
Lufthansa
Lufthansa
Lufthansa
Lufthansa

Vôo
507
1414
6003
506

Cia
Lufthansa
Lufthansa
Lufthansa
Lufthansa

Vôo
507
1414
6003
500

OPÇÃO 1 - IDA E VOLTA SP
Origem Destino
Data Saída
Hora saída
GRU
LHR
07/mar
16:25
LHR
ZAG
08/mar
08:25
ZAG
LHR
13/mar
12:35
LHR
GRU
13/mar
21:05
OPÇÃO 2 - IDA E VOLTA SP
Origem Destino
Data Saída
Hora saída
GRU
FRA
07/mar
18:45
FRA
ZAG
08/mar
13:00
ZAG
FRA
13/mar
18:00
FRA
GRU
13/mar
21:55
OPÇÃO 3 - IDA SP E VOLTA RJ
Origem Destino
Data Saída
Hora saída
GRU
FRA
07/mar
18:45
FRA
ZAG
08/mar
13:00
ZAG
FRA
13/mar
18:00
FRA
GIG
13/mar
22:05

Hora chegada
07:00
11:45
14:15
06:15

Data Chegada
08/mar
08/mar
13/mar
14/mar

Hora chegada
10:20
14:20
19:30
05:50

Data Chegada
08/mar
08/mar
13/mar
14/mar

Hora chegada
10:20
14:20
19:30
05:55

Data Chegada
08/mar
08/mar
13/mar
14/mar

Lembramos que SÓ É PERMITIDA A COMPRA DA PASSAGEM NOS VÔOS OFICIAIS informados acima.

Todos os atletas que têm necessidade de voo doméstico deverão comprar o seu trecho conforme informações
abaixo:
• Estado de origem x São Paulo (Guarulhos): chegando no dia 04 de março até as 12h00 horas.
• São Paulo (Guarulhos) x Estado de origem: saindo no dia 14 de março a partir das 10h00 horas.
Para controle das Equipes de Base, por gentileza enviar a cópia da passagem aérea (internacional e doméstica)
até dia 26 de março (segunda-feira).
OBSERVAÇÕES


Se por algum motivo a viagem não se confirmar, os valores pagos pelos atletas serão devolvidos.



A Confederação Brasileira de Judô não se responsabiliza pela compra de materiais (Judogi, Faixa,
Backnumber etc.).



Os atletas devem levar seus quimonos em mala de mão durante a viagem.



Recomenda-se também levar roupas íntimas extras na bagagem de mão, para prevenção em caso de
extravio. .



Em hipótese alguma será permitida a viagem de atletas fora dos voos oficiais.



A falta de qualquer uma das necessidades e/ou o descumprimento dos prazos estabelecidos implicará
no impedimento da participação do interessado.

COMUNICADO IMPORTANTE
Em breve, os processos de adesão para os eventos nacionais/internacionais das Equipes de Base serão
automatizados, ou seja, serão realizados via sistema Zempo. Por esse motivo informamos a todos que serão
usadas como critério de participação as exigências abaixo:




Estar devidamente cadastrado no sistema Zempo.
O atleta precisa estar com a sua foto (padrões IJF) inserida no sistema Zempo.
Manter os dados de cadastro sempre atualizados:
- Nome completo
- Data de nascimento
- Endereço completo
- E-mail e telefone de contato
- Nome do técnico ou responsável
- Clube

