CBI: TROFÉU BRASIL DE JUDÔ
CBI: GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ
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Gestão Técnica Nacional e de Eventos

ORGANIZAÇÃO
Confederação Brasileira de Judô
Contato: eventos@cbj.com.br
+55 21 2463-2692 / Fax: +55 21 2462-3274.
APOIO:
Comitê Brasileiro de Clubes
Contato: edital7@cbclubes.org.br
+55 19 3794-3750 / 61 2099-2600.
Federação Metropolitana de Judô
Contato: secretaria@judobrasilia.com.br
+55 61 3202-0033

DATA DO EVENTO
CBI: Troféu Brasil de Judô – 20 e 21 de setembro de 2019.
CBI: Grand Prix Nacional de Judô – 22 e 23 de setembro de 2019.

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 2019, os clubes/Federações
participantes do CBI: TROFÉU BRASIL DE JUDÔ E GRAND PRIX NACIONAL
DE JUDÔ deverão estar atentos as seguintes informações:
 As federações precisarão respeitar as exigências de participação e
aos limites estabelecidos para o quantitativo de atletas e dirigentes
por clube em conformidade com o estabelecido para o evento:

ATLETAS:
 TROFÉU BRASIL: Até 14 atletas por gênero, independentemente
da categoria de peso.
 GRAND PRIX: Até 06 atletas por gênero, no máximo 02 por
categoria de peso*.
*A CBJ autoriza cada clube participante contratar, no máximo, 02
(dois) atletas de outro clube, de qualquer federação, podendo um
deles ser estrangeiro, com o objetivo específico deste (s) atleta(s)
disputar apenas o Grand Prix Nacional de Judô, não sendo
necessária a transferência do mesmo. No caso de empréstimo ou
contrato, o clube deverá apresentar uma autorização da federação
de origem.
TÉCNICOS:
 TROFÉU BRASIL: A quantidade de técnicos inscritos por
agremiação é ilimitada.
 GRAND PRIX: Até 02 técnicos por clube.
• Respeitar as graduações de acordo com a respectiva classe de
idade:

• 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 pelos pais ou responsável legal
(atletas menores de 18 anos).
• Caso a Federação não apresente os documentos citados, os atletas,
técnicos e dirigentes serão impossibilitados de participar do evento.

As federações deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes
na plataforma ZEMPO até às 16h00 (horário de Brasília) do dia 11 de
setembro de 2019 (quarta-feira).
Finalizado o prazo de inscrições, a CBJ abrirá o processo de inscrição tardia
no sistema Zempo, com duração de 5 dias, acontecendo imediatamente após
o término do prazo de inscrições, tendo fim às 16h00 (horário de Brasília) do
dia 16 de setembro de 2019 (segunda-feira).
Após a finalização do processo de inscrição tardia as Federações poderão
inscrever os atletas no dia do credenciamento do evento, 19 de setembro
(quinta-feira).

O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 90,00 (noventa reais) por atleta
inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido na página de
inscrições do ZEMPO.
A taxa de inscrição tardia é no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)
por inscrição.
A taxa de inscrição no credenciamento do evento é de R$ 540,00 (quinhentos
e quarenta reais).
Os técnicos também poderão ser inscritos por meio da inscrição tardia ou no
credenciamento, porém, efetuando o pagamento da taxa de inscrição de
acordo com o valor supracitado.
RESUMO DOS PRAZOS - INSCRIÇÕES
Data
Atividade
Inscrição Regular
Até às 16h00 – 11/09/2019
Inscrição Tardia
Até às 16h00 - 16/09/2019
Até o fim da ação –
Inscrição no Credenciamento
19/09/2019

HOTEL OFICIAL
Vision Hplus Express+
SHN, Quadra 01, Bloco F, Área especial A - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-000.
Reservas: +55 61 3433-3880 / 3433-3875.
E-mail: reservas.grupos@hplus.com.br
HOTÉIS SUGERIDOS
Fusion Hplus Express+
Quadra 01, Bloco D, Área especial A, SHN - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-040.
Reservas: +55 61 3433-3880 / 3433-3875.
E-mail: reservas.grupos@hplus.com.br
Saint Moritz Hplus Express+
Área Especial A Q. 1 Bloco B - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-000.
Reservas: +55 61 3433-3880 / 3433-3875.
E-mail: reservas.grupos@hplus.com.br
Obs.: Mencionar Eventos CBJ para código promocional.

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 atletas, técnicos e árbitros durante
o período de realização do evento.

O CBI: Troféu Brasil de Judô acumulará pontos para o Ranking Nacional Sênior
de acordo com o regulamento da classe.
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PESAGEM
Os atletas deverão apresentar em todas as pesagens, a carteira de sua
Federação/2019 ou documento de identificação com validade nacional e foto,
conforme orientações no RNE.
Para os atletas menores de idade haverá uma tolerância de 100g do limite
máximo de sua categoria, uma vez que é proibido de pesar nu.
Na situação em o atleta que estiver em conformidade com a sua categoria de
peso, não precisará assinar a lista de pesagem.
Para o Grand Prix Nacional de Judô, que será na sequência do Troféu Brasil
Interclubes de Judô, os atletas que competirem no evento individual, terão
uma tolerância de 5% do peso de sua categoria no campeonato por equipes.
Atletas que não participarem do Troféu Brasil e competirão o Grand Prix,
deverão estar em conformidade com os limites da categoria ao qual foram
inscritos ou serão desclassificados da competição.
Para a pesagem aleatória do Grand Prix Nacional de Judô, os atletas
participantes do Troféu Brasil terão uma tolerância de 5% mais 2Kg do peso
de sua categoria. Atletas que não participarem do Troféu Brasil e
competirão o Grand Prix, deverão comparecer a pesagem e seu peso não
poderá exceder a 5% do limite de sua respectiva categoria.
Serão sorteados 04 atletas por categoria para a pesagem aleatória.
Para a competição por equipes, os atletas deverão se apresentar por clube e
as equipes pesarão completas. O atleta que não comparecer junto de sua
equipe estará automaticamente eliminado do evento.
SORTEIO
Será realizado um único ‘‘sorteio’’, por meio da plataforma eletrônica oficial da
CBJ, o Zempo.

Um novo sorteio deverá existir somente nas situações em que a queda do
número de atletas na pesagem seja suficiente para modificar o sistema de
apuração.
Troféu Brasil: Será adotado o sistema de Cabeças de chave com base no
RANKING NACIONAL SÊNIOR. Além disso, também será adotado o sistema de
separação de atletas por clube, porém, somente na primeira rodada de cada
categoria.
Grand Prix: Será utilizado o sistema de cabeças de chave. Os quatro (04)
clubes mais bem colocados no evento do ano anterior serão considerados os
cabeças de chave de acordo com suas respectivas colocações.
COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES
Clubes filiados ou vinculados ao comitê brasileiro de clubes (CBC) deverão
apresentar no credenciamento o Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais com
Cobertura de Despesas Médico Hospitalares e Odontológicas (DMHO) de
todos os atletas vinculados ao Clube.

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA
CBI: TROFÉU BRASIL DE JUDÔ

Quinta-feira
14h00 às 17h00
18h00
19h00 às 19h30
19h30 às 20h00

Credenciamento
Sorteio
Pesagem Oficial (Ligeiro, Meio-Leve)
Pesagem Oficial (Leve e Meio-Médio)

Hotel Oficial

Sexta-feira
08h15 às 08h45

Pesagem Aleatória (Ligeiro e Meio-Leve)

09h00

Início dos Combates (Ligeiro e Meio-Leve)
Cerimonial de Abertura

A definir

Ginásio

Início dos Combates (Leve e Meio-Médio)
Pesagem Oficial (Médio, Meio Pesado e Pesado)

A definir

Sábado
08h15 às 08h45

Pesagem Aleatória (Médio, Meio Pesado)

09h00

Início dos Combates (Médio, Meio Pesado e Pesado)

Ginásio

CBI: GRAND PRIX NACIONAL DE JUDÔ

Quinta-feira
14h00 às 17h00

Credenciamento

Hotel Oficial

Sábado
Credenciamento
A definir

Pesagem Oficial
Sorteio

Ginásio
A definir

Domingo
08h15 às 08h45

Pesagem Aleatória

09h00

Início dos Combates

Ginásio

Segunda-feira
A definir

Disputa por medalhas
Transmissão ao Vivo SporTV

Ginásio

