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Caros Presidentes e judocas,
Acho que não conseguirei escolher, neste momento, quais palavras podem melhor definir
o misto de sentimentos que passam pela minha cabeça. Mas, certamente, algumas eu não
posso deixar de mencionar: gratidão, reconhecimento e responsabilidade.
O fato é que todas elas estão intimamente interligadas e traduzem fielmente a emoção de
estar aqui me dirigindo a vocês como o representante maior desta grande instituição que
é a Confederação Brasileira de Judô.
A palavra gratidão, certamente, tem um peso maior, porque é a que melhor define o
reconhecimento por termos recebido alguma coisa, generosamente. Eu recebi confiança
e vou ser eternamente grato ao Prof. Paulo Wanderley Teixeira, além de todos os
presidentes das nossas Federações filiadas.
Para ser merecedor dessa confiança e no intuito de manter o judô nacional no mais alto
patamar do esporte olímpico brasileiro, elegeremos a palavra responsabilidade como
norteadora de todas as ações que pretendemos realizar nos próximos quatro anos. Serão
anos de muitos desafios, mas também de muito trabalho, que deverão ser uma sequência
da competente gestão à qual estamos sucedendo.
Posso garantir que a relação amistosa e profissional entre CBJ, Federações e Clubes será
mantida e fortalecida. Além disso, o investimento no aprimoramento dos atletas, técnicos
e árbitros estará sempre entre os nossos principais objetivos. Por fim, como já vem
acontecendo nos últimos anos, procuraremos meios para proporcionar uma gestão mais
integrada e coesa com todas as nossas Federações filiadas.
Conto com o apoio de todos e desejo muito sucesso nesta nossa caminhada que se inicia
agora.

Sílvio Acácio Borges
Presidente
Confederação Brasileira de Judô
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1. Organizador:
Confederação Brasileira de Judô
Endereço: Rua Capitão Salomão, 40 – Humaitá – Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22271-040
Apoio: Federação Baiana de Judô (FEBAJU).
2. Local e data do evento:
Centro Pan-Americano de Judô
Endereço: Lauro de Freitas, Praia de Ipitanga - BA
De 04 a 06 de Agosto de 2017.
3. Contatos:
Federação Baiana de Judô – (71) 3321-9418
CBJ - (21) 2463 2692 / (27) 3026 2929
4. Informação sobre inscrições:
De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da
Confederação Brasileira de Judô, as Federações participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO
Sub 13 deverão estar atentas às seguintes informações:
• 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 ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas em
04/08/2017. (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 especifico,
assinado pelo pai ou responsável legal e devidamente avalizado pelo presidente da
Federação de origem.
• Todos os atletas deverão apresentar no ato do credenciamento e da pesagem, a
carteira de sua Federação/2017 ou documento de identificação de validade nacional
com foto.
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5. Prazo final de inscrições:
Até o dia 26/07 (quarta-feira) deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes
na plataforma ZEMPO, data em que as inscrições serão encerradas e a plataforma
fechada para este evento.
6. Hospedagem
HOTEL OFICIAL - CATUSSABA RESORT
Tipo de Acomodação
Single STD
Duplo STD
Triplo STD
Telefone
Homepage

Valor da Diária
R$ 200,00
R$ 210,00
R$ 270,00
(71) 3347-8000 Ivone / Gercilda
www.catussaba.com.br

Endereço: Alameda da Praia de Guaritá,100 - Itapuã - BA
HOTÉIS SUGERIDOS
Hotel Catussaba Business
business.catussaba.com.br
Alameda Dilson Jatahy Fonseca, nº 105, Itapuã - Salvador
Contato: Claudilene
(71) 3418-9000
Gran Hotel Stella Maris
www.solexpress.com.br
Hotel Alamedas da Praia, s/n, Itapuã - Salvador
Contato: Lindisei
(71) 3413-0000
Hotel Praia Bella
www.pousadapraiabella.com.br
Alameda da Praia de Tramandaí,8 – Stella Maris - Salvador
Contato: Joseph
(71) 3374-3717
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7. Taxas
O valor da taxa de competição é de R$ 70,00 (setenta 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)
8. Arbitragem
Atuarão no Campeonato Brasileiro Sub 13, árbitros convocados pela Confederação
Brasileira de Judô através da Comissão Nacional de Arbitragem.
9. Transporte interno
Haverá transporte para o hotel oficial e para os sugeridos.
O receptivo Aeroporto x Hotel, acontecerá de forma escalonada e os horários serão
informados posteriormente.

IMPORTANTE!

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.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 13
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Sexta-feira – 04 de agosto
13h00 às 17h00

Credenciamento

19h00

Reunião de Arbitragem

20h00

Reunião Técnica

CT CBJ

Sábado – 05 de agosto
06h30 às 07h00

Pesagem Oficial
S. Ligeiro, Ligeiro, M. Leve, Leve e M. Médio

09h00

Início dos Combates
S. Ligeiro, Ligeiro, M. Leve, Leve e M. Médio

15h00

Cerimônia de Abertura

15h30

Início das disputas por medalhas
S. Ligeiro, Ligeiro e M. Leve, Leve e M. Médio

Catussaba Resort

CT CBJ

Domingo – 06 de agosto
06h30 às 07h00

Pesagem Oficial
Médio, Meio Pesado e Pesado

09h00

Início dos Combates
Médio, Meio Pesado e Pesado

12h00

Início das disputas por medalhas
Médio, Meio Pesado e Pesado

Catussaba Resort

CT CBJ

Conferação Brasileira de Judô
Brazilian Judo Confederation

cbj.com.br
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