OCEANIA OPEN
PERTH (AUS) – 2019
(Com pontuação de
Grand Prix)
Processo de adesão

A Confederação Brasileira pode, seguindo regulamento da Federação Internacional de
Judô (FIJ ou IJF), inscrever um número ilimitado de atletas por categoria em eventos
nível Continentais Open. Por isso, o processo de adesão fica condicionado aos critérios
de previamente estabelecidos pela Confederação. Esse Continental Open valerá a
mesma pontuação de Grand Prix.

Data
01/11 – Sexta-feira
02/11 – Sábado

ATIVIDADE
Credenciamento
Sorteio
Pesagem
F: -48 kg, -52 kg, -57 kg, 63kg
M: -60 kg, -66 kg, 73kg
Competição dia 1
F: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63kg
M: -60 kg, -66 kg, -73kg

03/11 – Domingo

04/11 – Segunda-feira

Pesagem
F: -70kg, 78 kg, +78 kg,
M: -81kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg
Competição dia 2
F: -70kg, 78 kg, +78 kg,
M: -81kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Conforme documento oficial, para adesão à eventos nível Continental Open, os
critérios mínimos são os seguintes:
A. Atletas da seleção no ano da competição, ou;
B. Medalhistas Olímpicos;
C. Medalhistas do Brasileiro Sub21 no ano anterior ou corrente ao processo de adesão,
ou;
D. Medalhistas do Brasileiro Sênior no ano anterior ou corrente ao processo de adesão,
ou;
E. Medalhistas da Taça Brasil Sub21 no ano anterior ou corrente ao processo de adesão,
ou;
F. Medalhistas do Troféu Brasil no ano anterior ou corrente ao processo de adesão, ou;
G. 5 melhores sub 21 ranqueados na base após o meeting do ano da adesão;
H. Atletas que participaram do bloco final da Seletiva Nacional Projeto Tóquio 2020
Etapa III.

Lembramos aos interessados as exigências regulamentares da Federação
Internacional para participação em eventos:
•

Cadastro regular no sistema JUDOBASE;

•

Pagamento do IJFCARD em dia;

•

Backnumber oficial da FIJ.

•

Cadastro regular no Sistema Zempo;

•

É obrigatório que todos os atletas estejam com seus dados atualizados no Zempo
e a foto devidamente inserida no sistema em concordância com as seguintes
condições:
- Imagem em JPG ou GIF, tamanho mínimo 350 x 450px;
- Fundo branco;
- Camiseta branca ou uniforme da seleção nacional;
- Sem sorrir;

•

Judogi MIZUNO oficial com selo vermelho aprovado pela FIJ (branco e azul) dentro
das dimensões exigidas;

•

FAIXA oficial MIZUNO com selo vermelho aprovado pela FIJ.

Passo 1) Entrar no sistema ZEMPO, clicar em eventos, calendário nacional e fazer sua inscrição
no evento Oceania Open Perth - AUS, até 13 de setembro de 2019 (sexta-feira), 17h00 (horário
de Brasília). Ao efetuar sua inscrição você está manifestando sua intenção de participação.

Ao efetuar sua inscrição (intenção de participação), o atleta está assumindo o
compromisso com o pagamento do pacote de adesão, caso seja aprovado.

Passo 2) Divulgação dos atletas confirmados pela Comissão Técnica no site da Confederação
Brasileira de Judô e via email para todos aqueles que enviaram intenção de participação.
Passo 3) Após receber email de aprovação, efetuar o pagamento do boleto, que será gerado

no Zempo e disponibilizado apenas para os atletas aprovados, até dia até 27 de setembro de
2019 (sexta-feira), 17h00 (horário de Brasília).

Passo 4) Enviar BILHETE AÉREO até dia até 11 de outubro (sexta-feira), 17h00 (horário de
Brasília)

O visto é de total responsabilidade do atleta.

Primeiro Pacote:
R$ 4.946,93 (quatro mil, novecentos e quarenta e seis e noventa e três centavos)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•
•
•
•
•

Hospedagem sem alimentação (3 diárias)
Transporte Interno
Imposto de Remessa
Seguro viagem
IOF

Este valor não contempla passagem aérea

Segundo Pacote:
R$ 5.348,06 (cinco mil e trezentos e quarenta e oito e seis centavos)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•

Hospedagem com alimentação (3 diárias)

•
•
•
•

Transporte Interno
Imposto de Remessa
Seguro viagem
IOF

Este valor não contempla passagem aérea

•

Os voos nos quais a seleção brasileira irá viajar serão enviados aos participantes
apenas como referência. Não é obrigatório comprar bilhete no mesmo voo;

•

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

•

As passagens poderão ser retiradas através de milhas ou compradas na agência de
viagem de sua preferência;

•

O não envio da passagem na data estipulada não garante o transporte interno pela
organização do evento.

O comprovante de pagamento do boleto já é considerado como recibo, portanto a
CBJ não emitirá um outro recibo com esta finalidade.
Em caso de pagamento realizado por pessoa jurídica, patrocinadores, apoiadores e
afins, por favor, informar no momento da inscrição, se necessário, o CNPJ da
empresa que fará o pagamento.

•
•
•
•

O atleta deve estar com passaporte internacional dentro da validade exigida (06
meses do prazo);
O visto é de total responsabilidade do atleta;
Caso não esteja com registro válido no JUDOBASE, a CBJ repassará os custos da
validação;
Caso o atleta não viaje por qualquer motivo, a devolução do investimento acontecerá
de acordo com as regras das FIJ:
- 0%: 9 dias antes da data de chegada
- 50%: 30 a 10 dias antes da data de chegada
- 100%: 30 dias antes da data de chegada

•

E de acordo com as taxas de cancelamento que a organização possa cobrar para CBJ,
uma vez que o pacote CBJ envolve o grupo como um todo e não apenas 1 atleta.

