Rio de Janeiro, 05 de abril de 2012.
Circular: nº 15-12

Ref.: XI TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ – 2012 e Qualifying do GRAND PRIX NACIONAL DE
JUDO – Masculino e Feminino
Senhores Presidentes,

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ (CBJ) convida as Federações filiadas a participar dos
seguintes eventos:
A. “XI TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDO – Masculino e Feminino”, a realizar-se no período
de 05 e 06 de maio de 2012 (sábado e domingo).
B. Qualifying do GRAND PRIX NACIONAL DE JUDO – Masculino e Feminino, a realizar-se no
dia 04 de maio de 2012 (sexta-feira).
Local da competição: Ginásio Principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.
End.: Rua São Pedro, 27 – Bairro Vila América - Santo André – SP.

1. PRAZOS e demais orientações para as inscrições:
A. XI TROFÉU BRASIL INTERCLUBES DE JUDÔ – Masculino e Feminino
Para participar deste evento os clubes interessados deverão através das suas Federações:


Até o dia 20/04 (sexta-feira) deverão homologar e inscrever todos os atletas
participantes na plataforma HAJIME.



Até o dia 25/04 (quarta-feira) deverão encaminhar as FICHAS DE INSCRIÇÕES (padrão
CBJ), devidamente preenchidas para a CBJ, através do e-mail, eventos@cbj.com.br.
(somente para efeito de conferência, as inscrições válidas serão aquelas efetuadas
pelo HAJIME)
Assunto: Troféu Brasil: Nome do Clube – Sigla do Estado

.

Apresentar, no ato do credenciamento, as carteiras dos seus atletas, expedidas pela
Federações/CBJ/2012.

.

Apresentar, no ato do credenciamento, a carteira do técnico responsável, expedida pelo
CREF.

.

Efetuar, no ato do credenciamento, o pagamento da inscrição, por atleta, no valor de
R$50,00 (Cinquenta reais).

.

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
04/05/2012.

.

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

“XI TROFÉU BRASIL INTERCLUBES” - Masculino e Feminino
PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA

04 de maio de 2012 (Sexta-feira)
09h00 às 16h00

Recepção e credenciamento das Delegações.

Hotel Oficial

17h00

Congresso Técnico - Sorteio

Hotel Oficial

05 de maio de 2012 (Sábado)
Até as 06h30

Hotel Oficial

08h30

Pesagem Extraoficial / S. Ligeiro, Ligeiro, M. Leve,
Leve e M. Médio (Masc. e Fem.)
Pesagem Oficial / S. Ligeiro, Ligeiro, M. Leve, Leve e
M. Médio (Masc. e Fem.)
Cerimônia de Abertura

09h00

Início dos combates S. Ligeiro, Ligeiro

Ginásio

14h00

Previsão de inicio do M. Leve, Leve e M. Médio

Ginásio

06h30 às 07h00

Hotel Oficial
Ginásio

06 de maio de 2012 (Domingo)
Até as 06h30
06h30 às 07h00
09h00

Pesagem Extra-oficial / Médio,
M. Pesado e Pesado
Pesagem Oficial / Médio,
M. Pesado e Pesado
Início dos combates Médio, M. Pesado e Pesado

Hotel Oficial
Hotel Oficial
Ginásio

Esta programação é provisória e poderá ser modificada em função das necessidades dos
organizadores.

B. Qualifying do GRAND PRIX NACIONAL DE JUDO – Masculino e Feminino
Para participar deste evento os clubes interessados deverão através das suas Federações:


Até o dia 20/04 (sexta-feira) deverão homologar e inscrever todos os atletas
participantes na plataforma HAJIME.



Até o dia 25/04 (quarta-feira) deverão encaminhar as FICHAS DE INSCRIÇÕES (padrão
do Grand Prix), devidamente preenchidas para a CBJ, através do e-mail,
eventos@cbj.com.br
Assunto: Qualifying - Nome do Clube

.

Apresentar, no ato do credenciamento, as carteiras dos seus atletas, expedidas pela
Federações/CBJ/2012.

.

Apresentar, no ato do credenciamento, a carteira do técnico responsável, expedida pelo
CREF.

.

Efetuar, no ato do credenciamento, o pagamento da inscrição, por atleta, no valor de
R$50,00 (Cinquenta reais).

.

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
04/05/2012.

.

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

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
Qualifying / Grand Prix Nacional de Clubes
04 de maio de 2012 (Sexta-feira)
09h00 as 13h30

Recepção e credenciamento das Delegações.

Hotel Oficial

Congresso Técnico

Hotel Oficial

16h00 as16h30

Pesagem Extra-oficial

Hotel Oficial

16h30 as 17h00

Pesagem Oficial

Hotel Oficial

14h00

19h00

Inicio do Qualifying

Ginásio

Esta programação é provisória e poderá ser modificada em função das necessidades dos
organizadores.

2. Hospedagem
As informações sobre hospedagem serão enviadas logo em seguida.

Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente

