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Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub-15 
Cidade do Panamá (PAN) 2022 

 

Em busca da evolução e desenvolvimento do Judô Nacional e com o objetivo de oportunizar os 

atletas dessas classes a competirem internacionalmente, a Confederação Brasileira de Judô está 

abrindo o processo de adesão para o Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub 15.  

Sendo assim, todos aqueles que atenderem aos critérios estabelecidos neste documento, estão 

convidados a participar do evento.  

Salientamos, mais uma vez, que a participação será na forma de adesão, em que cada participante 

será responsável por suas próprias despesas. 

Para esse evento haverá somente uma opção de adesão, devido as exigências estabelecidas pela 

organização da competição (CPJ e Federação de Judô do Panamá) para ingresso na bolha. Os atletas 

viajarão junto a Comissão Técnica da CBJ, nos voos oficiais de ida e volta, e se hospedarão no hotel 

considerado oficial pela organização do evento, cujos valores referentes a hospedagem são 

estipulados pela Federação de Judô do Panamá. Todo o processo será tratado junto à CBJ que, por 

sua vez, tratará diretamente com a organização do evento. Não será permitida adesão particular, 

ou seja, sem que passe pela CBJ. 

 

ENTRADA NA BOLHA (OBRIGATÓRIA) 
De acordo com informações repassadas pela Federação de Judô do Panamá, a entrada na bolha 

ocorrerá no dia 23 de novembro, por tanto a partir dessa data, a circulação fora do hotel será 

limitada e ficará a critério da organização.  

 

• Data: 22 a 26 de novembro de 2022 
• Local da Competição: Centro de Convenciones del Hotel RIU Plaza en Ciudad de 

Panamá, Calle 50. República de Panamá. 
• Organização: Confederação Pan-Americana de Judô (CPJ)/Federação de Judô do Panamá. 



 
 

 

 
 

1. Programação do Evento 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

Terça-feira  Chegada da Delegação ao Panamá 

Hotel RIU 

22/nov Credenciamento Sub-13 e Sub-15 

  Credenciamento Sub-13 e Sub-15 

Quarta-feira  Reunião dos Árbitros 

23/nov Congresso Técnico/Sorteio 

  Pesagem Extra Oficial e Oficial Pan-americano Sub-13 

  Categorias: 28, -31, -34, -38, -42, -47, -52, +52 

  Início da competição Pan-Americano Sub-13 

Quinta-feira Cerimônia de Abertura 

24/nov Bloco Final Sub-13 

  Pesagem Extra Oficial e Oficial Pan-americano Sub-15 

  Categorias: -36, -40, -44, -48, -53, -58, -64, +64 

Sexta-feira  Início da competição Pan-Americano Sub-15 

25/nov Bloco Final Sub-15 

Sábado  
Retorno da Delegação para o Brasil 

  

26/nov   

 
2. Critérios de Participação 
 

Os atletas CAMPEÕES e VICE-CAMPEÕES dos Campeonatos Brasileiros Sub-13 e Sub-15 do ano de 

2022 estão classificados para o Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub-15, independente da 

categoria de peso, e poderão realizar a inscrição neste processo de adesão através do sistema ZEMPO. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

3. Categorias de Peso 
 

Sub-13  
FEMININO  -28kg      -31kg      -34kg      -38kg      -42kg      -47kg      -52kg      -60kg      +60kg 

MASCULINO  -28kg      -31kg      -34kg      -38kg      -42kg      -47kg      -52kg      -60kg      +60kg 

  
Sub-15  
FEMININO  -36kg      -40kg      -44kg      -48kg      -52kg      -57kg      -63kg      -70kg      +70kg 

MASCULINO  -40kg      -45kg      -50kg      -55kg      -60kg      -66kg      -73kg      -81kg      +81kg 

 

A categoria SUPERPESADO da classe Sub-13 (em azul) é aplicada somente em eventos NACIONAIS. 

Portanto, todos os atletas classificados na referida categoria nacional, competirão na categoria 

PESADO do Pan-americano: 

 

• Sub-13 (masculino e feminino): +52Kg 

 

Do mesmo modo, algumas categorias da classe Sub-15 (em azul) são aplicadas somente em eventos 

NACIONAIS. Portanto, todos os atletas classificados nestas categorias deverão indicar em qual 

categoria disputará o Pan-americano: 

 

• Sub-15 feminino: -53kg  -58kg  -64kg  +64Kg 

• Sub-15 masculino: -44kg  -48kg  -53kg  -58kg  -64kg  +64Kg 

 

Importante: Para o Campeonato Pan-americano, os atletas campeões e vice-campeões no 

Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15 2022 poderão ser inscritos nas categorias que disputaram o 

Campeonato Brasileiro 2022 ou “subir” de categorias (não será permitido “descer” de categorias de 

peso). 

 



 
 

 

 
 

4. Exigências CBJ 
 

É OBRIGATÓRIO que todos os atletas estejam com seus dados atualizados no sistema ZEMPO para 

que possamos realizar suas inscrições junto as Confederação Pan-Americana, INCLUINDO A 

CATEGORIA DE PESO ESCOLHIDA PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO e FOTO. O envio da foto deve 

estar em concordância com seguintes indicações: 

• Imagem em JPG ou GIF, tamanho mínimo 350 x 450 px (H x W px); 

• Fundo branco; 

• Camiseta branca ou uniforme da seleção nacional; 

• Sem sorrir. 

 

5. Inscrição via ZEMPO 
 

Passo 1) Entrar no sistema ZEMPO, clicar na lacuna buscar, digitar “Processo de Adesão 

Campeonato Pan-Americano Sub-13 e Sub-15 – Panamá (PAN) 2022”, QUE ESTARÁ EM EVENTOS 

COM O NÚMERO #1542, CLICAR E PROCURAR o ícone de judoca com um + ao lado e fazer sua 

inscrição no evento, até o dia 04 de novembro de 2022 (sexta-feira) às 18h00 (horário de Brasília 

– HB).  

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) No momento da inscrição, o atleta deverá anexar os documentos que se encontram na 

aba “arquivos”, ao final da página do processo de adesão no Zempo e nas últimas páginas desse 

documento. Os documentos devem ser devidamente preenchidos e assinados, são eles: 

 

 



 
 

 

 
 

Anexos: 

• Declaração de Participação 

• Formulário de Saúde 

• Termo de Adesão Política Antidoping. 

 

Baixar e fazer a leitura dos documentos: 

• Código de Ética_ 2022 

• Manual de Conduta Ética_2022 

 

Passo 3) Após receber a aprovação, gerar o boleto até 07 de novembro de 2022 (segunda-feira) às 

16h00 (HB), uma vez que a compensação no banco leva 24h para liberar o boleto para pagamento. 

 

Passo 4) Efetuar o pagamento do boleto até 08 de novembro de 2022 (terça-feira) às 16h00 (HB), 

que será gerado no Zempo e disponibilizado apenas para os atletas aprovados.  

 

6. Investimento 
 

PACOTE ÚNICO  

R$ 6.009,35 (seis mil e nove reais e trinta e cinco centavos). 

 

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

 

• Hospedagem (04 diárias)  

• Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) 

• Transporte interno no Panamá (aeroporto x hotel x aeroporto) 

• Seguro viagem Internacional  

• Pagamento da taxa de anuidade CPJ 

• Pagamento das taxas de remessa internacional (6,38%) 

 



 
 

 

 
 

7. 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, no campo observação, o CNPJ da empresa que fará o 

pagamento. 

8. Documentação Obrigatória  
• Será exigido passaporte, com validade mínima de 06 meses (enviar por e-mail); 

Atletas que necessitarem de declaração da CBJ para dar entrada no passaporte de 

emergência, enviar solicitação para o e-mail: transicao@cbj.com.br com o assunto 

“SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO - PASSAPORTE DE EMERGÊNCIA); sugerimos solicitar o 

passaporte com autorização de viagem para menor desacompanhado já impressa. 

• Certificado Internacional de Vacinação contra febre amarela emitido pela Anvisa (verificar 

orientações no site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-

vacinacao-e-profilaxia); (enviar por e-mail); 

• Certificado de vacina Covid-19 (esquema de vacina completo para menores de 15 anos) (enviar 

por e-mail); 

• Cópia de um documento nacional válido e contato de telefone do acompanhante responsável 

pelo atleta nos voos nacionais (enviar por e-mail); 

• Cópia das passagens aéreas dos atletas – voos nacionais e internacionais (enviar por e-mail); 

• Autorização de viagem ao exterior para menor de idade, conferir as informações no tópico 8 

“Autorização de viagem ao exterior” (enviar por e-mail); 

• Autorização de hospedagem para menor de idade, devidamente preenchida e assinada, 

seguindo rigorosamente as orientações que constam no documento (enviar por e-mail); 

• Atestado médico, com carimbo e assinatura do médico (enviar por e-mail); 

• Declaração de Participação (anexar no momento da inscrição); 

• Formulário de Saúde (anexar no momento da inscrição); 

• Termo de Adesão Política Antidoping (anexar no momento da inscrição); 

As cópias dos documentos obrigatórios devem ser enviadas para transicao@cbj.com.br até o dia 16 
de novembro de 2022. 

mailto:transicao@cbj.com.br
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia
mailto:transicao@cbj.com.br


 
 

 

 
 

9. Autorização de Viagem ao Exterior  
 

• Preencher o formulário com autorização para viajar DESACOMPANHADO (viagem com destino 
ao exterior, na companhia de: DESACOMPANHADO); 

 
• Na autorização de viagem deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura do pai e da mãe 

(atentar que o nome deve ser o mesmo apresentado na documentação, em caso de 
casamento ou separação). Se o atleta viaja acompanhado de um dos genitores, é obrigatória 
a autorização assinada e reconhecida em cartório pelo outro genitor; 

 
• A autorização de viagem só não é necessária quando o atleta viaja acompanhado de ambos 

os genitores (pai e mãe) ou quando há no passaporte uma observação que este atleta pode 
viajar desacompanhado; 

 
• Caso um dos genitores tenha falecido, anexar o atestado de óbito; 
 
• As assinaturas devem, obrigatoriamente, serem reconhecidas em cartório por autenticidade 

ou semelhança (imprescindível); 
 
• A autorização judicial emitida por um juiz também é aceita; 
 
• Ler com atenção as ORIENTAÇÕES GERAIS presentes no documento da Polícia Federal; 

 
• A CBJ não se responsabiliza por autorizações não aceitas pela Polícia Federal. Este item pode 

impedir o embarque do atleta. Solicitamos máxima atenção na emissão deste documento. 
 
 

10. Teste RT-PCR Covid-19 pré-embarque 
 

Antes do embarque para o Panamá, todos atletas deverão realizar um teste RT-PCR. A organização 

do evento solicita que este teste seja realizado até 96 horas (4 dias) antes da chegada no Panamá, 

com laudo emitido em inglês ou espanhol. Cada atleta poderá realizar este teste no laboratório de 

sua preferência, sendo responsável por seus custos.  O laudo será anexado no sistema do evento, 

devendo ser encaminhado para transicao@cbj.com.br assim que sair o resultado. 

mailto:transicao@cbj.com.br


 
 

 

 
 

11. Passagem Aérea 
 

TRECHO INTERNACIONAL 

A compra da passagem aérea é de responsabilidade de cada atleta e deverá ser comprada 

obrigatoriamente no mesmo voo internacional considerado oficial pela CBJ, mesmo que o atleta 

esteja acompanhado de um responsável legal. A comissão técnica (CT-CBJ) estará no voo oficial e 

será responsável pelo embarque de todos.  

TRECHO NACIONAL 

Para os trechos domésticos (ida e retorno), é obrigatório que o atleta viaje acompanhado de um 

responsável, inclusive os atletas que continuarão a viagem no trecho internacional 

desacompanhados. O responsável, após entregar o atleta no ponto de encontro e no horário 

estabelecido, deverá aguardar o embarque internacional do atleta, para somente depois retornar 

ao seu destino. Esta ação é necessária pois, caso o atleta tenha algum problema que o impeça de 

prosseguir viagem, ele terá seu responsável o esperando para tomar as providências necessárias. 

No retorno, o responsável deverá aguardar o atleta no desembarque internacional para seguir 

viagem. 

Ressaltamos que esta medida é para a segurança do próprio atleta e que a CBJ não admitirá atletas 

embarcando e desembarcando no voo internacional sem a presença de um responsável o 

aguardando no aeroporto. O nome completo, RG e telefone do responsável deverá ser enviado à 

CBJ via e-mail. 

O voo doméstico deverá chegar ao aeroporto para embarque internacional até 3 horas antes do 

horário de saída dos voos para o Panamá. 



 
 

 

 
 

12.  Voos Oficiais 
 

Os voos considerados oficiais pela CBJ serão divulgados em breve. 

 

13.  Hospedagem e Transporte Terrestre 
 

• A hospedagem da delegação brasileira será no hotel considerado oficial pela organização do 
evento; 

• Os atletas serão alocados nos apartamentos de acordo com a avaliação da Comissão técnica 
da CBJ; 

• As reservas no hotel oficial serão solicitadas pela CBJ à Federação de Judô do Panamá; 

• É obrigatória a hospedagem dos atletas, mesmo que acompanhados, no hotel oficial da 
delegação brasileira;  

• Não será permitida a saída do atleta desacompanhado do hotel para passeios fora da 
competição (ex.: shopping, fast food). Devido ao sistema de bolha, a circulação fora do hotel 
será limitada e ficará a critério da organização.  

• Os atletas terão direito ao transporte aeroporto/hotel/aeroporto;  

• O transporte não contempla acompanhantes somente atletas; 

 

IMPORTANTE: 

 

• A CBJ não realiza reserva de acompanhantes nos hotéis oficiais; 

• Os acompanhantes NÃO terão direito à hospedagem, alimentação e transportes oferecidos 
no pacote de adesão. 

 

 

 



 
 

 

 
 

14. Judogi 
 

• É obrigatória a utilização de quimonos (azul e branco) dentro das medidas exigidas, sendo de 
inteira responsabilidade de cada competidor conhecer e cumprir a regra vigente; 

• NÃO serão exigidos backnumber e selo oficial da FIJ nos judogis; 

• O patch de publicidade do evento é de responsabilidade da organização Pan-americana, 
portanto, caso haja, será colocado no Panamá. Na premiação os atletas devem se apresentar 
com quimono branco e está proibida qualquer demonstração comercial, pessoal, política ou 
religiosa. 

 

15. Bagagem 
 

• Verificar no momento da compra da passagem aérea se a companhia possui a bagagem 
incluída no bilhete; 

• Atenção com o limite de peso estabelecido pela companhia aérea de sua escolha. 

 

 

16. Reunião com a Comissão Técnica 
 

A CBJ realizará uma reunião geral, com todos os atletas participantes e seus respectivos 
responsáveis no dia da chegada da delegação brasileira ao Panamá (local e horário serão 
informados posteriormente).  

Nesta reunião serão passadas algumas orientações gerais a todos os atletas participantes.  

Os atletas deverão apresentar, obrigatoriamente, seu PASSAPORTE para realização do 
credenciamento. 

Após a reunião haverá uma pesagem com todos os atletas, que poderão se apresentar até 1% do 
peso acima de sua categoria. Caso ultrapassem esse limite, a comissão técnica da CBJ irá 
compulsoriamente realizar a inscrição do atleta na categoria de cima. 

 



 
 

 

 
 

• Data: 22 de novembro (terça-feira) 

• Hora: Divulgaremos em breve 

• Local: Hotel oficial   

 

O NÃO COMPARECIMENTO DO ATLETA NA REUNIÃO COM A CT-CBJ SERÁ CONSIDERADO COMO 
DESISTÊNCIA. 

 

17. Informações Importantes 
 

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

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

 

• Devido a restrição de circulação do evento, por conta do sistema de bolha, a organização do 
evento comunicou que será cobrada uma taxa de credenciamento no valor de USD 30,00 
(trinta dólares americanos) para familiares de atletas que desejam ter acesso ao local da 
competição. Os interessados nesta credencial de convidado deverão realizar o pagamento no 
local do credenciamento, diretamente à organização do evento 

 

 

18. Prazos  
 

CRONOGRAMA PROCESSO DE ADESÃO 

AÇÃO PRAZO HORA VIA/LOCAL 

Inscrição  04 de novembro Até as 18h00 ZEMPO 

Gerar os boletos individuais           07 de novembro Até as 18h00 ZEMPO 

Pagamento do Boleto Até o dia 08 de novembro Até as 16h00 BANCÁRIA 

Envio da cópia das passagens aéreas Até o dia 10 de novembro Até as 18h00 transicao@cbj.com.br 

Envio de todos os documentos obrigatórios Até o dia 16 de novembro Até as 18h00 transicao@cbj.com.br 

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


 
 

 

 
 

 

19. Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 


