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Confederação Brasileira de Judô 
Contato: eventos@cbj.com.br 
+55 21 2463-2692 / Fax: +55 21 2462-3274. 
 

APOIO: 
 

Federação Catarinense de Judô 
Contato: judosc@judosc.org.br 
+55 48 3348-2307 
 
 
 
 
 

Local:  
Barra Multieventos Hamilton Linhares Cruz (G3) 
Endereço: Rua Jardim da Saudade, 250 - Barra, Balneário Camboriú 
- SC, 88332-055. 
 

Data:  
30 de novembro a 01 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 
 
Ao inscrever-se nos eventos da CBJ, o participante atesta estar em 
conformidade com todas as normativas do Regulamento Nacional de 
Eventos (RNE) da CBJ, incluindo o TERMO DE CESSÃO IMAGEM, NOMES, 
APELIDOS E VOZ. 
 

De acordo com as determinações do RNE 2019, os clubes/Federações 
participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR deverão estar atentos 
as seguintes informações: 
 

 As federações precisarão respeitar as exigências de participação e 
aos limites estabelecidos para o quantitativo de atletas e dirigentes 
em conformidade com o estabelecido para o evento: 

ORGANIZAÇÃO 



  

ATLETAS  
 

 Até 09 atletas por gênero.  

 

As inscrições dos atletas estarão vinculadas ao RANKING NACIONAL 
SÊNIOR 2019. Os 27 atletas melhor classificados no ranking nacional sênior 
masculino e feminino, descartando os estados repetidos, garantem a vaga para 
o Campeonato Brasileiro Sênior – final. Caso a Federação obtenha dois ou mais 
atletas entre os 27 primeiros do Ranking Nacional sem descarte, cabe à própria 
Federação definir, entre estes atletas, qual será o representante no 
Campeonato Brasileiro Sênior. 

As federações poderão inscrever até 09 (nove) atletas por sexo. A inscrição 
poderá conter dobras por gênero, ou seja, a federação poderá inscrever dois 
judocas em uma mesma categoria. Nenhuma categoria deverá ultrapassar a 
quantidade de 02 (dois) atletas por peso. O número de dobras é condicionado 
ao número máximo de atletas inscritos por gênero (9). A título de exemplo, no 
Campeonato Brasileiro Sênior, uma delegação pode ser composta por: 2 
atletas no ligeiro, 1 no meio-leve, 2 no meio-médio, 2 no médio e 2 no pesado. 
 

A Federação não poderá inscrever atletas fora dos critérios estabelecidos.  
A substituição de atletas só poderá ser realizada por motivos de lesão ou 
doença, devidamente comprovada por laudo médico e ofício do clube de 
origem do competidor justificando o motivo da ausência no evento. O laudo 
médico deve ser o original conter CRM, carimbo, justificativa detalhada 
sobre o ocorrido e assinatura do médico. Estes documentos deverão ser 
encaminhados para análise da CBJ via e-mail eventos@cbj.com.br. Após a 
verificação, a CBJ informará se a substituição será autorizada para a 
competição. 
 

TÉCNICOS 
 

Quantitativo por evento: 
 

 Delegação com até 04 (quatro) atletas = 02 (dois) dirigentes. 
 De 05 (cinco) até 08 (oito) atletas = 03 dirigentes. 
 De 09 (nove) até 12 (doze) atletas = 04 dirigentes. 
 De 13 (treze) até 20 (vinte) atletas = 05 dirigentes. 

 

o Respeitar as graduações de acordo com a respectiva classe de 
idade: 
 



  

• Deverão apresentar o atestado médico individual ou coletivo em que 
conste estar o (s) atleta (s) em pleno gozo de suas faculdades físicas 
e mentais em condições de participar do evento, devendo o mesmo 
a ser apresentado no ato do credenciamento dos atletas (o carimbo 
do médico, com o nº do CRM é obrigatório e somente será aceito o 
documento original). 

 

• Apresentar junto com atestado médico o TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO específico, assinado pelos pais ou responsável legal 
(atletas menores de 18 anos). 

 

• Caso a Federação não apresente os documentos citados, os atletas, 
técnicos e dirigentes serão impossibilitados de participar do evento.  

 
 
 
 
 

As federações deverão homologar todos os atletas e técnicos participantes 
na plataforma ZEMPO até às 16h00 (horário de Brasília) do dia 20 de 
novembro de 2019 (quarta-feira). 
 

Finalizado o prazo de inscrições, a CBJ abrirá o processo de inscrição tardia 
no sistema Zempo, com duração de 5 dias, acontecendo imediatamente após 
o término do prazo de inscrições, tendo fim às 16h00 (horário de Brasília) do 
dia 25 de novembro de 2019 (segunda-feira). 
 

Após a finalização do processo de inscrição tardia as Federações poderão 
inscrever os atletas no dia do credenciamento do evento, 29 de novembro de 
2019 (sexta-feira).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DOS PRAZOS - INSCRIÇÕES 
Data Atividade 

Inscrição Regular Até às 16h00 – 20/11/2019 
Inscrição Tardia Até às 16h00 – 25/11/2019 

Inscrição no Credenciamento Até o fim da ação – 29/11/2019 



  

 
O valor da taxa de competição da CBJ é de R$ 90,00 (noventa reais) por atleta 
inscrito, e deverá ser paga através do boleto bancário emitido na página de 
inscrições do ZEMPO. 
A taxa de inscrição tardia é no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) 
por inscrição.  
 

A taxa de inscrição no credenciamento do evento é de R$ 540,00 (quinhentos 
e quarenta reais). 
 

Os técnicos também poderão ser inscritos por meio da inscrição tardia ou no 
credenciamento, porém, efetuando o pagamento da taxa de inscrição de 
acordo com o valor supracitado. 
 
 
 
 
Haverá o transporte das delegações somente para os hotéis credenciados, que 
serão encaminhadas posteriormente. 
 

O receptivo Aeroporto x Hotel, acontecerá de forma escalonada com base nos 
horários de voos do PAF. Cada Federação poderá informar somente mais UM 
horário de voo para o transporte de sua delegação. A solicitação de transporte 
deverá ser enviada para o e-mail eventos@cbj.com.br até o dia 20 de 
novembro de 2019 (quarta-feira) às 18h00. 
 

O transporte é direcionado somente aos técnicos, dirigentes e atletas  
inscritos no evento. Não transportaremos acompanhantes. 
 
 
 
 
 
 

A organização do evento prestará os primeiros socorros em caso de acidente 
durante a competição, mas não se responsabilizará por despesas médicas que 
por ventura possam ocorrer em decorrência do mesmo. 
 
Em concordância com o PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES (PAF), a 
CBJ disponibilizará o seguro (DHMO) para atletas, técnicos e árbitros durante 
o período de realização do evento.  



  

 
 

O CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR acumulará pontos para o Ranking 
Nacional de acordo com o regulamento da referida classe. 
 
 

1º 2º 3º 4º 5º 7º Participação 

180 125 100 80 60 45 15 
 
PESAGEM 
 

Os atletas deverão apresentar em todas as pesagens, a carteira de sua 
Federação/2019 ou documento de identificação com validade nacional e foto, 
conforme orientações no RNE.  
 

Para os atletas menores de 18 anos, haverá uma tolerância de 100g do 
limite máximo de sua categoria, uma vez que é proibido de pesar nu.  
 

Na situação em o atleta que estiver em conformidade com a sua categoria de 
peso, não precisará assinar a lista de pesagem.  
 

serão sorteados 04 atletas por categoria para as pesagens aleatórias de cada 
classe de idade. 
 
SORTEIO 
 

Será realizado um único ‘‘sorteio’’, por meio da plataforma eletrônica oficial da 
CBJ, o Zempo. 
 

Um novo sorteio deverá existir somente nas situações em que a queda do 
número de atletas na pesagem seja suficiente para modificar o sistema de 
apuração.  
 

Para o sorteio da competição Sênior será adotado o sistema de Cabeças de 
chave com base no RANKING NACIONAL da respectiva classe de idade. Além 
disso, também será adotado o sistema de separação de atletas por estado 
somente na PRIMEIRA RODADA. 
 
TÉCNICOS 
 

Os técnicos deverão apresentar um documento nacional válido que contenha 
foto nos dias de disputas para adquirir o acesso às áreas de competição. 
 

É obrigatória a participação dos técnicos beneficiados pelo Programa de Apoio 
às Federações (PAF) no Sorteio do evento. 
 



  

 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATOS BRASILEIROS SÊNIOR 
Sexta-feira 

14h00 às 17h00 Credenciamento 

Hotel Oficial 
18h00 Sorteio 

19h00 às 19h30 
Pesagem Oficial 

-48Kg; -52Kg; -57Kg; -60Kg; -66Kg; -73Kg 

19h30 às 20h00 
Pesagem Oficial 

-63Kg; -70Kg; -78Kg; +78Kg; -81Kg; -90Kg; -100Kg; +100Kg 

Sábado 

08h15 às 08h45 
Pesagem Aleatória 

-48Kg; -52Kg; -57Kg; -60Kg; -66Kg; -73Kg 

Barra Multieventos 
Hamilton Linhares 

Cruz (G3) 
 

09h00 
Início dos Combates 

-48Kg; -52Kg; -57Kg; -60Kg; -66Kg; -73Kg 

A definir 

Cerimonial de Abertura 

Início dos Combates 
-63Kg; -70Kg; -78Kg; +78Kg; -81Kg; -90Kg; -100Kg; +100Kg 

Pesagem Aleatória 
-63Kg; -70Kg; -78Kg; +78Kg; -81Kg; -90Kg; -100Kg; +100Kg 

Domingo 

A definir 
Finais 

Ao Vivo SporTV 

Barra Multieventos 
Hamilton Linhares 

Cruz (G3) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


