TREINAMENTOS DE CAMPO
NACIONAIS E ABERTOS
CONTINENTAIS (OPEN)
Processo de adesão - 2021

A Confederação Brasileira de Judô informa que este processo de adesão tem número
de vagas limitados de inscrição por Clube desde que todos os participantes concordem
com todos os protocolos estabelecidos devido ao momento de Pandemia referente ao
Covid-19.

PROGRAMAÇÃO TREINAMENTOS DE CAMPO
Chegada
Teste PCR e isolamento de 24h
Resultado dos testes e início do treinamento por grupos
Um Treinamento de randori por dia e treinamento físico de acordo com
disponibilidade
Treinamento de randori e físico

PROGRAMAÇÃO ABERTOS CONTINENTAIS (OPEN)
Dois testes no Brasil (com 48h de intervalo entre ambos e o segundo tem que ser
realizado até 72h antes do embarque)
Chegada dois ou três dias antes da pesagem
Teste PCR e isolamento
Resultado dos testes e treinamento da equipe
Segundo teste de PCR no dia da pesagem
Pesagem

Competição
Retorno ao Brasil

Conforme documento oficial, para adesão aos Treinamento de Campo, os critérios
mínimos são os seguintes:
A. O atleta deverá responder ao Questionário CBJ Treinamento de Campo Nacional
(Pindamonhangaba). O link será anexado nas informações referentes a cada um dos
processos de adesão;
B. O atleta deverá preencher e assinar o termo de compromisso que se encontra em
arquivos ao final da página de adesão no Zempo;
C. O Técnico ou o Coordenador Técnico do Clube deverá assinar o termo de
compromisso preenchido e assinado pelo o atleta;
D. O atleta deverá preencher e assinar a declaração de participação que se encontra em
arquivos ao final da página de adesão no Zempo;
E. O médico do Clube deverá assinar a declaração de participação preenchido e
assinado pelo o atleta;
F. O atleta deverá entregar os documentos originais acima citados na entrada no hotel;
G. Graduação mínima: faixa marrom;
H. Atletas menores de idade (apenas sub 18, ou seja, que tenham 16 ou 17 anos) terão
a participação condicionada à aprovação e deverão entregar o documento de
“Autorização para Hospedagem de Menor desacompanhado” assinado pelo
responsável;

Conforme documento oficial, para adesão aos Abertos Continentais (Open), os
critérios mínimos são os seguintes:
A. O atleta deverá preencher e assinar o termo de compromisso que se encontra em
arquivos ao final da página de adesão no Zempo;

B. O Técnico ou o Coordenador Técnico do Clube deverá assinar o termo de
compromisso preenchido e assinado pelo o atleta;
C. O atleta deverá preencher e assinar a declaração de participação que se encontra em
arquivos ao final da página de adesão no Zempo;
D. O médico do Clube deverá assinar a declaração de participação preenchido e
assinado pelo o atleta;
E. O atleta deverá anexar os documentos escaneados via zempo e entregar os
documentos originais acima citados na entrada no hotel;
F. Graduação mínima: faixa marrom (Sub 21) e faixa preta (Sênior);

E deverão atender a todas as recomendações e protocolos estabelecidos pela organização do
evento e da Federação Internacional de Judô

•

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 todos os protocolos estabelecidos.

•

Judogi MIZUNO oficial com selo vermelho aprovado pela FIJ (branco e azul) dentro
das dimensões exigidas;

•

FAIXA oficial MIZUNO com selo vermelho aprovado pela FIJ.

Passo 1) Entrar no sistema ZEMPO, clicar na lacuna buscar, digitar “NOME COMPLETO DO
EVENTO”, que estará em eventos com o número #xxx, clicar e procurar o ícone de judoca com
um + ao lado e fazer sua inscrição no evento, até o prazo estabelecido para o respectivo
evento. 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 aos critérios
estabelecidos. A inscrição só será finalizada após o atleta anexar todos os documentos
solicitados (esses documentos estão anexados na aba “arquivos” que fica ao final da página).

Passo 3) Após receber a aprovação, gerar o boleto até o prazo estabelecido para o respectivo
evento, uma vez que a compensação no banco leva 24h para liberar o boleto para pagamento.

Passo 4) Efetuar o pagamento do boleto até o prazo estabelecido para o respectivo evento
que será gerado no Zempo e disponibilizado apenas para os atletas aprovados.

Passo 5) O atleta deverá chegar em Pindamonhangaba no dia e horário estabelecido para o
respectivo evento impreterivelmente por causa da realização dos testes.
A chegada desses atletas no hotel é de responsabilidade de cada um.

1. TREINAMENTO DE CAMPO NACIONAL
Pacote Único – 25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021
Período de inscrição: 14 a 24 de janeiro
R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•
•
•
•

Hospedagem (9 diárias)
Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar)
Teste PCR Covid-19
Lavagem diária de Judogui

Este valor não contempla passagem aérea

2. PANAMERICAN OPEN SANTIAGO (06 e 07 de março)
Pacote Único – Período (aguardando informações da organização do evento)
Período de inscrição: aguardando outline do evento
R$ X.XXX,XX (aguardando outline do evento)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•
•
•

Hospedagem (X diárias)
Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar)
Teste PCR Covid-19

Este valor não contempla passagem aérea

3. TREINAMENTO DE CAMPO NACIONAL
Pacote Único – 03 a 12 de março de 2021
Período de inscrição: 11 a 24 de fevereiro
R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•
•
•
•

Hospedagem (9 diárias)
Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar)
Teste PCR Covid-19
Lavagem diária de Judogui

Este valor não contempla passagem aérea

4. PANAMERICAN OPEN LIMA (13 e 14 de março)
Pacote Único – Período (aguardando informações da organização do evento)
Período de inscrição: aguardando outline do evento
R$ X.XXX,XX (aguardando outline do evento)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:

•
•
•

Hospedagem (X diárias)
Alimentação (Café da manhã, almoço e jantar)
Teste PCR Covid-19

Este valor não contempla passagem aérea

5. TREINAMENTO DE CAMPO NACIONAL
Pacote Único – 30 de março a 09 de abril de 2021
Período de inscrição: 11 a 24 de março
R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais)
O valor do investimento para participação no evento é referente ao pagamento da
parte terrestre:
•
•
•
•

Hospedagem (9 diárias)
Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar)
Teste PCR Covid-19
Lavagem diária de Judogui

Este valor não contempla passagem aérea

•

Os vôos nos quais a seleção brasileira irá viajar serão enviados aos participantes
apenas como referência. Não é obrigatório comprar bilhete no mesmo vôo;

•

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.

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.

•
•

Caso não esteja com registro válido no JUDOBASE, a CBJ repassará os custos da
validação;
Caso o atleta não viaje por qualquer motivo, a devolução do investimento acontecerá
de acordo com as regras do hotel.

