
 

  

 

 



    

  

 

Estágio Internacional Sub-21 – Paks (Hungria) - Processo de adesão; 

 

Prezados, 

 

Além dos atletas convocados pela entidade, que tem todas as suas despesas de participação custeadas pela 

Confederação Brasileira de Judô (CBJ), com o objetivo de possibilitar a busca pela evolução e desenvolvimento 

de um maior número de atletas, será oferecida a oportunidade de participação neste estágio internacional pelo 

processo de adesão, no qual o interessado será responsável por todas as suas despesas conforme descrições e 

orientações deste documento. 

 

1.     Programação 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

13 de julho  Embarques para Hungria Aeroporto 

15 de julho Credenciamento Paks - Hungria 

15 de julho Sorteio  Paks - Hungria 

15 e 16 de julho Pesagem Paks - Hungria 

16 e 17 de julho Competição Paks - Hungria 

18 de julho Treinamento de campo Paks - Hungria 

19 de julho Embarque para Brasil Paks - Hungria 

 

2.   Critérios de Participação  
 

Poderão participar do processo de adesão: 

 

• Classificados até 4º colocado de cada categoria de peso na Seletiva Nacional Sub-21 
2022; 

• Classificados até 4º colocado de cada categoria de peso no Meeting Nacional Sub-21 
2022; 

• Classificados até 4º colocado de cada categoria de peso no Ranking Nacional da 
Transição atualizado antes do Estágio Internacional pretendido; 

• Campeão Pan-americano Sub-18 e Sub-21 – 2019/2021, de acordo com a faixa etária; 

• Medalhista em Estágio Internacional e Campeonato Mundial Sub-18/Sub-21 - 2019/2021; 

• Medalhistas em Campeonatos Brasileiro Sub-21 – 2021;  

• Medalhistas em Campeonatos Brasileiro Sênior – 2021/2022; 



 

 

• Campeão Brasileiro Regional Sub-21 – 2022;  

• Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2019, na classe 15 a 17 anos de idade. 

• Atletas convocados em treinamentos de campo da CBJ em 2020, 2021 e 2022. 

• Atletas participantes do round robin (rodízio) do Aberto Nacional de Judô Sub-23 que 
estejam dentro do limite de idade desta competição. 

 

Em caráter especial, especificamente para este estágio, será oferecido a possibilidade de participação 

por adesão no Programa de Estágio Internacional de Desenvolvimento – PROGID (sem atribuição de 

pontos no Ranking Nacional da Transição) para atletas da classe Sub-18 que se enquadrem nos critérios 

baixo: 

 

• Medalhistas no Campeonato Pan-americano Sub-18 2022 (Lima – PER); 

• Medalhistas nos Jogos Sul-americanos da Juventude 2022 (Rosário – ARG). 

 

3. Inscrições  
 

O atleta deverá informar a sua intenção de participação, realizando a inscrição no evento através do 

sistema, de acordo com as etapas a seguir: 

 

a) No sistema ZEMPO, se necessário, atualizar todos os seus dados (pessoais, contatos e documentação); 

inserir uma foto atual, conforme os padrões exigidos na figura e orientações abaixo: 

 

• Imagem em PNG, JPG ou GIF, com tamanho mínimo de 350 x 450 px (H x W px). 

• O fundo deve ser branco 

• Camiseta do uniforme CBJ, ou camiseta branca 

• Cabelos presos 

• Sem sorrir 

 



    

  

 

b) Clicar na lacuna buscar, digitar “Estágio Internacional Sub-21 – Paks - HUN”, que estará em Eventos 

com o número #1440. 

c) Inscrever-se no Evento. 

d) Aguardar a Homologação da inscrição por parte da Federação Estadual. 

 

Em caso de pagamento realizado por pessoa jurídica, patrocinadores, apoiadores e afins, se necessário, 

por favor, informar no momento da inscrição, o CNPJ da empresa que fará o pagamento. 

Obs.:  Os cadastrados que possuírem pendências ou não estiverem dentro dos critérios exigidos, não serão 

validados pela CBJ. 

 

4. Investimento 
 

Haverá disponível para este processo de adesão 1 único pacote:  

 

Pacote único: R$4.687,88 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos. 

 

• Hospedagem (5 diárias) 

• Alimentação 

• Transporte Interno 

• Taxa de Inscrição 

• Taxa de Remessa 

• 01 Teste Antígeno (Hungria) 
 

 

Este valor não contempla a passagem aérea. Ver opções de voo no item 8. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• O pagamento será efetuado via boleto, respeitando a data de vencimento do mesmo. 

• O comprovante de pagamento do boleto já é considerado como recibo, portanto, a CBJ 
não emitirá um outro recibo com esta finalidade. 

• Conforme o protocolo da EJU, todos participantes realizarão teste RT-PCR para entrada na “bolha”. 
Em caso de resultado positivo para COVID-19, há necessidade de permanecer por um período de 7 
dias de quarentena. Neste caso, os custos adicionais serão de responsabilidade dos participantes. 



 

 

 

5. Documentação Obrigatória 
 

• Autorização de viagem NACIONAL (entre Estados), para viajar desacompanhado (SOMENTE PARA 
MENORES DE IDADE), em conformidade com a Lei nº 13.812/2019. Por favor, verificar os 
procedimentos necessários junto ao Juizado de menores da sua cidade. Algumas empresas aéreas 
solicitam os dados de um responsável para desembarque de atletas menores de 16 anos; neste 
caso, deve-se informar antecipadamente via transicao@cbj.com.br.  

 

• Autorização de viagem INTERNACIONAL para viajar desacompanhado (SOMENTE PARA 
MENORES DE IDADE), assinada por ambos os responsáveis e com firma reconhecida em cartório. 
Não há necessidade de especificar o local de destino da viagem na autorização e o nome do 
responsável no campo “Na companhia de” deve ser preenchido como “Desacompanhado”. (Para os 
atletas que já possuem a autorização impressa no passaporte, é dispensada a apresentação da 
autorização feita em cartório). 

 

• Atestado médico comprovando que o atleta está em perfeitas condições físicas para participar do 
Estágio Internacional Sub-21/HUN e Formulário de saúde (anexo);  

 

• Teste RT-PCR realizado no dia 11 de julho de 2022. O resultado do teste deverá ser emitido em 
português e inglês. Encaminhar o resultado por e-mail até o dia 12 de julho de 2022 para  
transicao@cbj.com.br (antes do embarque internacional) e levar resultado impresso. 

 

• Passaporte internacional dentro da validade exigida (06 meses do prazo); 

 

• Certificado Nacional de Vacinação – COVID-19 – emitido pelo ConectSUS (levar versão em inglês 
impressa); 

 

• Autorização de hospedagem (SOMENTE PARA MENORES DE IDADE - anexo). Essa autorização 
deve ser devidamente preenchida e enviada com seus respectivos documentos seguindo as 
orientações que constam no mesmo. Por favor, seguir à risca as orientações. 

 

A CBJ NÃO SE RESPONSABILIZA, CASO O ATLETA NÃO POSSUA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, QUE AS 

MESMAS ESTEJAM FORA DA VALIDADE OU FORA DE QUALQUER PADRÃO DE EXIGÊNCIA QUE 

IMPOSSIBILITE O SEU EMBARQUE. 

 

 

 

 

 

mailto:transicao@cbj.com.br
mailto:transicao@cbj.com.br


    

  

 

6. Exigências  
 

• Judogi oficial com selo vermelho aprovado pela IJF (branco e azul) dentro das dimensões exigidas. 

• Aos atletas registrados como faixa PRETA é necessário o selo vermelho oficial da IJF na faixa e, 
especificamente, que seja da mesma marca do judogi a ser usado. Atletas registrados até faixa 
marrom NÃO HÁ necessidade do selo oficial da IJF e a marca da faixa NÃO precisa ser 
especificamente, a mesma do judogi a ser usado. 

• Backnumber oficial da IJF, costurado dentro da área exigida no judogi. 

• Aqueles atletas que já receberam os patchs oficiais da CBJ deverão se apresentar com os mesmos 
costurados. 

 

7. Passagem Aérea 
 

• A compra das passagens aéreas internacionais deve ser obrigatoriamente nas opções de voo 
oficiais (serão divulgadas em breve). As opções apresentadas são os voos internacionais oficiais, 
nos quais estarão os membros da Comissão Técnica das Equipes de Transição para 
acompanhamento dos atletas da delegação brasileira; 

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

• As passagens poderão ser compradas na agência de viagem de sua preferência; 

• Os bilhetes aéreos emitidos devem ser enviados para transicao@cbj.com.br até o dia 01 
de julho de 2022. 

 

A CBJ NÃO SE RESPONSABILIZARÁ, CASO O PARTICIPANTE COMPRE A PASSAGEM EM UM VOO NÃO 

OFICIAL, POR ESSE MOTIVO, SOLICITAMOS BASTANTE ATENÇÃO NO MOMENTO DA COMPRA, PARA 

EVITAR QUAISQUER EVENTUAIS PROBLEMAS EM DECORRÊNCIA DA COMPRA DO BILHETE EM VOOS 

FORA DAS DATAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. 
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8. Opções de Voo 
 

 

 

9. Bagagem 
 

ATENÇÃO: 

Solicitamos que, TODOS OS ATLETAS adquiram suas passagens COM BAGAGENS JÁ INCLUÍDAS, a fim 

de evitar possíveis problemas no momento do check-in e/ou despacho das malas no momento do 

embarque. 

 

10. Exame RT-PCR 
 

Cada atleta deverá realizar, por conta própria, um exame RT-PCR, seguindo as orientações abaixo: 

 

• A realização do exame é obrigatória a todos os participantes; 

• A coleta deverá ser feita no dia 11 de julho; 

• O resultado (em português e inglês) deverá ser enviado até o dia 12 de julho; 

• O atleta deverá apresentar o resultado (em inglês) IMPRESSO no embarque do voo internacional. 

 

11. Prazos 
 

AÇÃO PRAZO VIA 

Inscrever e gerar o boleto Até o dia 20 de junho Zempo 

Pagamento do boleto Até o dia 22 de junho Banco 

Envio dos documentos e passagens aéreas Até 01 de julho transicao@cbj.com.br  

Realização da coleta para o exame RT-PCR No dia 11 de julho Laboratório  

Envio do resultado do exame RT-PCR No dia 12 de julho transicao@cbj.com.br  

Trecho Voo Dia Hora/Saída-Chegada Trecho Voo Dia Hora/Saída-Chegada 

GRU X DOH QR774 13/jul 02:40 - 22:50 DOH X BUD QR199 14/jul 08:30* - 13:00

Trecho Voo Dia Hora/Saída-Chegada Trecho Voo Dia Hora/Saída-Chegada 

BUD X DOH QR200 19/jul 16:35 - 22:45 DOH X GRU QR779 20/jul 01:50* - 10:00

INTERNACIONAL - IDA CONEXAO INTERNACIONAL - IDA 

lNTERNACIONAL - VOLTA CONEXÃO lNTERNACIONAL - VOLTA 
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12. Observações 
 

• Se por algum motivo, no que diz respeito ao planejamento da participação do Brasil no evento por 
parte da CBJ, a viagem não se confirmar, os valores pagos pelos atletas serão devolvidos. Em caso 
de desistência do participante, a CBJ não se responsabilizará pela devolução de valores já pagos, 
uma vez que, esses valores são repassados diretamente a organização do evento (Federação de 
Judô da Hungria), cabendo somente a eles, a decisão de devolução de recursos pagos ou não.  

• A Confederação Brasileira de Judô não se responsabiliza pela compra de materiais (Judogi, Faixa, 
Backnumber etc.) 

• Os atletas devem levar seus judogis em mala de mão durante a viagem. 

• Recomendamos levar roupas extras na bagagem de mão, para prevenção em caso de extravio.  

• A falta de qualquer uma das necessidades e/ou o descumprimento dos prazos estabelecidos 
implicará no impedimento da participação do interessado. 

 

 

NÃO SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DE PAIS OU RESPONSÁVEIS, DURANTE A CONCENTRAÇÃO 

E/OU TREINAMENTOS REALIZADOS PELOS ATLETAS JUNTO A COMISSÃO TÉCNICA, ANTES, 

DURANTE OU APÓS A COMPETIÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE SAÚDE 

  

  

ATLETA:_____________________________________________ DATA NASC.:_______________  

  

O Departamento de Saúde da Confederação Brasileira de Judô solicita gentilmente o preenchimento:  

  
1. O atleta apresentou alguma lesão nos últimos 30 dias?  

⃝ Não     ⃝ Sim – Especificar:   

  

2. O atleta está em algum tratamento médico ou fisioterapêutico no momento?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  

3. Esta em uso de algum medicamento?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  

4. Em uso de algum suplemento alimentar?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  

5. O atleta deixou de participar de algum treinamento nos últimos 15 dias?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  

6. O atleta encontra-se nesse momento com alguma restrição física para treino ou competição?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  

7. Em uso de algum dispositivo (bandagem, órtese...) para participação nas atividades?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  

8. O atleta encontra-se apto para treino ou competição?  

⃝ Não    ⃝ Sim – Especificar:  

  
DATA: _____/_____/___________  

  

  
  

Profissional de Saúde 
Assinatura com Registro Profissional 

 Técnico Responsável  Atleta ou Responsável Legal 

 

Com intuito de manter a comunicação durante a convocação e devolutiva do atleta ao clube, solicitamos que seja informado 

abaixo o contato de referência da área de saúde do clube/academia para as devidas tratativas:  
  

NOME:                                                                                                          FUNÇÃO:           

E-MAIL:  

 

 

 

  



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


