
 

 

GRAND PRIX 

ZAGREB 

(CRO) 2022 

(Processo de adesão) 



 

 

Grand Prix Zagreb (CRO) 2022 
 

A Confederação Brasileira vem por meio deste iniciar o processo de adesão para o Grand Prix 

Zagreb 2022. Para participar o atleta deverá estar dentro dos critérios descritos neste 

documento, sendo o número de vagas disponíveis limitado. 

E conforme o padrão dos eventos internacionais, os participantes deverão atender a todas 

as recomendações e protocolos estabelecidos pelo governo Croata, organização do evento, 

Federação Internacional de Judô e Confederação Brasileira de Judô. 

 

1. Programação 
 

Data ATIVIDADE 

13/07 – Quarta-feira Credenciamento 

14/07 – Quinta-feira 

Sorteio 
 

Pesagem 
Feminino: 48kg, 52kg, 57kg 

Masculino: 60kg e 66kg 

15/07 – Sexta-feira 

Competição 1º dia 
Feminino: 48kg, 52kg, 57kg 

Masculino: 60kg e 66kg 
 

Pesagem 
Feminino: 63kg e 70kg 
Masculino: 73kg e 81kg 

16/07 – Sábado 

Competição 2º dia 
Feminino: 63kg e 70kg 
Masculino: 73kg e 81kg 

 
Pesagem 

Feminino: 78kg e +78kg 
Masculino: 90kg, 100kg e +100kg  

17/07 – Domingo 
Competição 3º dia 

Feminino: 78kg e +78kg 
Masculino: 90kg, 100kg e +100kg 

 



  

 

2. Critérios de Participação 
 

Conforme documento oficial, para adesão, os critérios mínimos são os seguintes: 

 

A – Atletas classificados em 1º e 2º na Seletiva Paris 2024 (1ª Etapa); 

B – Atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020; 

C – Atletas Medalhistas Olímpicos; 

D – Atletas que participaram da fase de rodízio da Seletiva Paris 2024 (1ª Etapa); 

E – Campeão Brasileiro Sênior em 2022 e 2021; 

F – Campeão do Troféu Brasil em 2022; 

G – Atletas integrantes da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial Sub-21 de 2021; 

H – Campeão Brasileiro Sub-21 em 2022 e 2021; 

I - Campeão da Taça Brasil Sub-21 em 2022; 

J – Até 18º no WRL padrão FIJ (contando todos os pontos), sem descartes. 

Observação: A prioridade de adesão seguirá a ordem dos requisitos descritos acima. 

 

3. Exigências CBJ 
 

• Conforme 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; 

• Todos deverão seguir à risca todos os protocolos estabelecidos. 

 

4. Procedimentos 
 

Passo 1) Entrar no sistema ZEMPO, clicar na lacuna buscar, digitar “GRAND PRIX ZAGREB 

(CRO)”, que estará em eventos com o número #1442, clicar e procurar o ícone de judoca 

com um + ao lado e fazer sua inscrição no evento, até o dia 20 de junho de 2022 (Segunda-

feira), 16h00 (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) Após a inscrição, o atleta terá sua adesão aprovada, caso tenha atendido 

respondido o questionário CBJ, preenchido e assinado o termo de compromisso e a 

declaração de participação (esses documentos estão anexados na aba “arquivos” que fica 

ao final da página). 

 

Passo 3) Após receber a aprovação, gerar o boleto até o dia 23 de junho (Quinta-feira), uma 

vez que a compensação no banco leva 24h para liberar o boleto para pagamento. 

 

Passo 4) Efetuar o pagamento do boleto até dia até 27 de junho de 2022 (Segunda-feira) às 

16h00 (horário de Brasília), que será gerado no Zempo e disponibilizado apenas para os 

atletas aprovados.  

 

Passo 5) O atleta deverá chegar em Budapeste na data prevista de acordo com o pacote 

que foi selecionado na inscrição. 

 

 

5. Investimento 
 

Pacote 01 – 13 a 16 de julho de 2022 

R$ 4.544,30 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) 

O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da parte 

terrestre: 

• Hospedagem (03 diárias) 

• Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar) 

• Teste Covid-19 na chegada na CRO 

 

Este valor não contempla passagem aérea 

 

 

 



  

 

Pacote 02 – 14 a 17 de julho de 2022 

R$ 4.544,30 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) 

O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da parte 

terrestre: 

• Hospedagem (03 diárias) 

• Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar) 

• Teste Covid-19 na chegada na CRO 

 

Este valor não contempla passagem aérea 

 

 

Pacote 03 – 15 a 18 de julho de 2022 

R$ 4.544,30 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) 

O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da parte 

terrestre: 

• Hospedagem (03 diárias) 

• Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar) 

• Teste Covid-19 na chegada na CRO 

 

Este valor não contempla passagem aérea 

 

 

6. 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 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. 

 



    

  

 

6. Recibo 
 

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, no campo observação, o CNPJ 

da empresa que fará o pagamento. 

 

 

6. Informações Importantes 
 

• Caso não esteja com registro válido no JUDOBASE, a CBJ repassará os custos de 
validação; 

• Os PCR`s que precisam ser realizados no Brasil ficam por conta de cada um dos atletas. 
Ressaltando que precisam respeitar as datas de realização dos testes e que os mesmos 
precisam estar em inglês; 

• Caso o atleta desrespeite algum dos protocolos estabelecidos, será retirado da ação e 
estará sujeito a receber advertências ou punições disciplinares; 

• Caso o atleta não viaje por qualquer motivo, a devolução do investimento acontecerá 
de acordo com as regras do hotel; 

• O atleta precisará anexar o seu certificado de vacinação da covid-19 no ato da inscrição 
no Zempo; 

• Para entrada na maioria dos países, a pessoa precisa ter pelo menos duas doses da 
vacina covid-19, desde que a última dose não tenha mais de 6 meses da data de chegada 
no Brasil. Ou, que tenha tomado a 3º dose da vacina que hoje é considerada vacinação 
completa. 
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