
	  

	  

	  
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2014. 

Circular nº 06/2014	  

Ref.: 
Campeonato Brasileiro Região III 
 
Prezados Presidentes, 

    Vimos por meio desta, convidá-los a participar do CAMPEONATO BRASILEIRO 
REGIÃO III nas classes Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21 e Sênior (masculino e feminino) 
promovido pela Confederação Brasileira de Judo (CBJ) em parceria com a Federação 
Mineira de Judô (FMJ).  

• Local: Ginásio do Minas Tênis Clube 
• Endereço: Rua da Bahia, 2244 - Lourdes - Belo Horizonte – MG 
• Data:  De 11/04 a 13/04/2014 

 

1. PRAZOS e demais orientações 

           De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da 
Confederação Brasileira de Judo, as Federações participantes do CAMPEONATO 
BRASILEIRO REGIÃO III deverão estar atentas para as seguintes informações: 

 Até o dia 12/03 (Quarta-feira) deverão confirmar a participação de sua federação 
 neste  evento, junto a CBJ e à FMJ, através dos e-mails: eventos@cbj.com.br e 
 judomineiro@veloxmail.com.br  

 
• Até o dia 02/04 (quarta-feira) deverão homologar todos os atletas participantes 

na plataforma ZEMPO, data em que as inscrições serão encerradas e a 
plataforma fechada para este evento. 

 
• Apresentar 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 em 11/04/2014. 
 

• Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE AUTORIZAÇÃO especifico, 
assinado pelo pai ou responsável legal (para menor de idade) e devidamente 
abonado pelo presidente da Federação de origem. 

 
• Todos os atletas deverão apresentar a carteira de sua Federação/CBJ/2014, 

com foto, no ato do credenciamento e da pesagem. 
 

 
 



	  

	  

 
2. INFORMAÇÃO DE HOSPEDAGEM  

	  
As informações sobre hospedagem serão enviadas posteriormente. 

3. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta 
inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido no ZEMPO na própria 
página de inscrições. (Favor se certificar da equipe que irá participar antes do 
pagamento. Após efetuada não haverá a devolução da taxa) 
 

4. ARBITRAGEM 
 
Atuarão no Campeonato Brasileiro Região III, árbitros convocados pela 
Confederação Brasileira de Judô através da Comissão Nacional de Arbitragem, e 
também árbitros que prestarão exame cujas informações serão enviadas através 
de circular específica. 
 

5. NORMAS GERAIS PARA EVENTOS NACIONAIS CBJ 
 
Solicitamos as Federações participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO III, 
especial atenção para as determinações constantes nas NORMAS GERAIS PARA 
EVENTOS NACIONAIS, expedidas pela CBJ. 

	  
6. INFORMAÇOES ADICIONAIS 

TELEFONES PARA CONTATO: 
Federação Mineira de Judô (31) 3441-4907 / (31) 3492-1457 

CBJ (21) 2463 2692 / (27) 3026 2929 
 

7. TRANSPORTE INTERNO 
 

Cada federação estadual será responsável por todo transporte interno de sua 
delegação nos Campeonatos Brasileiros Regionais. 

	  
8. ATENDIMENTO MÉDICO 

 
A FMJ prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante a competição, 
mas não se responsabilizará por despesas medicas que por ventura possam ocorrer 
em decorrência do mesmo. 

 
 



	  

	  

 
PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO 

 

	  

	  

	  

	  

Paulo	  Wanderley	  Teixeira	  

Presidente	  

11	  de	  abril	  -‐	  Sexta-‐feira	  

13h00	  às	  17h00	   Credenciamento	  Agendado	  
-‐	  13:00/14:00	  –	  MINAS	  GERAIS	  
-‐	  14:00/15:00	  –	  RIO	  DE	  JANEIRO	  
-‐	  15:00/16:00	  –	  ESPÍRITO	  SANTO	  
-‐	  16:00/17:00	  –	  BAHIA	  

Hotel	  Oficial	  

18h00	  às	  18h30	   Pesagem	  Oficial	  	  
	  
Sub	  21	  

Hotel	  Oficial	  

19h00	   Clinica	  de	  Arbitragem	   Hotel	  Oficial	  

20h00	   Sorteio	   Hotel	  Oficial	  

12	  de	  abril	  –	  Sábado	  

07h00	  às	  07h30	   Pesagem	  Oficial	  
	  
Sub	  13	  e	  Sub	  18	  

	  

09h00	  às	  09h30	   Solenidade	  de	  Abertura	   Ginásio	  MTC	  

09h30	   Inicio	  da	  Classe	  Sub	  21	   Ginásio	  MTC	  

12h30	   Inicio	  da	  Classe	  Sub	  13	   Ginásio	  MTC	  

14h30	   Inicio	  da	  Classe	  Sub	  18	   Ginásio	  MTC	  

19h30	  às	  20h00	   Pesagem	  Oficial	  	  
	  
Sênior	  

Hotel	  Oficial	  

13	  de	  abril	  –	  Domingo	  

07h00	  às	  07h30	   Pesagem	  Oficial	  	  
	  
Sub	  15	  

Hotel	  Oficial	  

09h30	   Inicio	  da	  Classe	  Sub	  15	   Ginásio	  MTC	  

12h00	   Inicio	  da	  Classe	  Sênior	   Ginásio	  MTC	  


