
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio Internacional Sub-21 Masculino 

Coimbra/POR e Bremen/GER 

 

 

PROCESSO DE ADESÃO 



 

Estagio Internacional Sub21 – Portugal e Alemanha 

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, onde o interessado será responsável por todas as suas despesas conforme descrições 

e orientações deste documento. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 
11 de março Embarque Internacional Guarulhos – SP 
12 de março Chegada e hospedagem Coimbra – Portugal 
13 de março Credenciamento e Pesagem Coimbra – Portugal 

14 e 15 de março Competição Coimbra – Portugal 
16 a 19 de março Treinamento de Campo Coimbra – Portugal 

19 de março Embarque para Alemanha Coimbra – Portugal 
20 de março Credenciamento Bremen – Alemanha 
21 de março Pesagem Bremen – Alemanha 
22 de março Competição Bremen – Alemanha 

22 a 25 de março Treinamento de Campo Frankfurt – Alemanha 
25 de março Embarque Internacional Frankfurt – Alemanha 

 

FFemini 

 

 

 

Poderão participar do processo de adesão: 

• Classificados até 4º colocado de cada categoria de peso na Seletiva Nacional 2020 
 

• Classificados até 4º colocado de cada categoria de peso no Meeting Nacional 2020; 

PROGRAMAÇÃO MASCULINA 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 



 

 

• Classificados até 4º colocado no Ranking Nacional da Base atualizado antes do Estágio Internacional; 
 

• Campeão Pan-americano Sub15 e Sub 18 - 2019, de acordo com a faixa etária; 
 

• Medalhista em Estágio Internacional 2019; 
 

• Campeão Brasileiro Sub 18/Sub21 – 2019; 
 

• Campeão dos Jogos Escolares da Juventude 2019, de acordo com a faixa etária. 
 

 

• 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. 
 

• Aos 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. 
 

 

Este processo de adesão será realizado via ZEMPO.  

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

Somente serão aprovados pela Federação Estadual e pela CBJ e poderão emitir o boleto para realização do 
pagamento, os atletas que estiverem dentro dos critérios de participação, estipulados neste documento. 

 

É OBRIGATÓRIO QUE TODOS OS ATLETAS ESTEJAM COM SEUS DADOS ATUALIZADOS ZEMPO E FOTO 
DEVIDAMENTE INSERIDA NO SISTEMA, EM CONCORDÂNCIA COM AS SEGUINTES INDICAÇÕES: 

EXIGÊNCIAS 

INSCRIÇÕES 



 

 

• Imagem em JPG ou GIF, tamanho mínimo 350 x 450 px (H x W px); 
• Fundo branco; 
• Camiseta branca ou uniforme da seleção nacional; 
• De frente e sem sorrir. 

 

Após a atualização dos dados no sistema, as federações deverão realizar as inscrições dos atletas no ZEMPO, 
na parte de EVENTOS, selecionando o pacote e respeitando os prazos apresentados neste documento. 
 

INVESTIMENTO: 
 

Haverá disponível para este processo de adesão, apenas um pacote, cujo o valor do investimento para 
participação, é referente ao pagamento da parte terrestre, que inclui: 
 

• Hospedagem 
• Alimentação 
• Transporte Interno  
• Taxas de Inscrições  
• Taxa de Remessa 

 
VALOR DO INVESTIMENTO 

 

R$ 7.245,00 (sete mil duzentos e quarenta e cinco reais).  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• PAGAMENTO: 
 

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

• 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, o CNPJ da empresa que fará o pagamento. 
 

 

DOCUMENTAÇÃO 



 

• 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. 

 

• 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/POR e GER;  
 

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

 

• 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. 
 
 

 

• A compra das passagens aéreas internacionais, devem ser obrigatoriamente nas opções de voo oficiais, 
apresentadas neste documento. 
 

• 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. 
 

• As opções apresentadas são os voos internacionais oficiais, onde estarão os membros da Comissão 
Técnica das Equipes de Base para acompanhamento dos atletas da delegação brasileira. 

 

 

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 

PASSAGEM AÉREA 



 

QUAISQUER EVENTUAIS PROBLEMAS EM DECORRÊNCIA DA COMPRA DO BILHETE EM VOOS FORA DAS DATAS 
E HORÁRIOS PROGRAMADOS. 

 

 

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. 

  

Os voos serão divulgados em breve. 
 
ATENÇÃO 
ORIENTAMOS A TODOS A NÃO COMPRAREM PASSAGEM ANTES DA DIVULGAÇÃO DOS VOOS 
OFICIAIS, POIS NÃO SERÁ PERMITIDO O VIAJAR EM VOOS NÃO OFICIAIS. 
 
 

 

PROCESSO DE ADESÃO 
Ação Prazo Via 

Inscrever (intenção de participação) Até 04 de março ZEMPO 
Gerar o boleto Até 04 de março ZEMPO 

Pagamento do boleto Até a data de vencimento BANCO 
Envio dos documentos e passagens aéreas Até 04 de março base@cbj.com.br 

 

 

 

 

 

 

OPÇÕES DE VOO OFICIAIS 

PRAZOS 

BAGAGEM 



 

 
 

• 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 Alemã de Judô e 

Federação Portuguesa de Judô), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 



 

 

 

 

 

 

 


