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Treinamento de Campo Internacional 
Pindamonhangaba 
 

A Confederação Brasileira vem por meio deste iniciar o processo de adesão para o 

Treinamento de Campo Internacional Pindamonhangaba 2022. Para participar o atleta 

deverá estar dentro dos critérios descritos neste documento, sendo o número de vagas 

disponíveis limitado. 

 

1. Programação 
 

Data ATIVIDADE 

09/03 – Quarta-feira 
Chegada do Feminino e Masculino (Das 10h até 15h) 

Teste de Antígeno e após resultado liberado para check in 

10/03 – Quinta-feira Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

11/03 – Sexta-feira Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

12/03 – Sábado Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

13/03 – Domingo Descando 

14/03 – Segunda-feira Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

15/03 – Terça-feira Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

16/03 – Quarta-feira Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

17/03 – Quinta-feira Treinamento de handori (Feminino e Masculino) 

18/03 – Sexta-feira Treinamento de handori e retorno da delegação 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Critérios de Participação 
 

Conforme documento oficial, para adesão, os critérios mínimos são os seguintes: 

 

A. Certificado de vacinação contra a Covid-19 completa. Caso a 2ª dose da vacina tenha 

mais de 6 meses a contar do dia do início do treinamento, só será considerado 

vacinação completa o atleta que apresentar a 3º dose (reforço); 

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 anexar no zempo os documentos acima citados, e entregar os originais 

no momento da testagem; 

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- TC Pinda Internacional” 

assinado pelo responsável. 

 

3. Exigências CBJ 
 

• Conforme 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 à risca todos os protocolos estabelecidos. 

 

 

 

 

 



    

  

 

4. Procedimentos 
 

Passo 1) Entrar no sistema ZEMPO, clicar na lacuna buscar, digitar “TREINAMENTO DE 

CAMPO INTERNACIONAL – PINDAMONHANGABA”, que estará em eventos com o número 

#1332, clicar e procurar o ícone de judoca com um + ao lado e fazer sua inscrição no 

evento, até o dia 25 de fevereiro de 2022 (Sexta-feira), 16h00 (horário de Brasília). 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 

respondido o questionário CBJ, preenchido e assinado o termo de compromisso e a 

declaração de participação (esses documentos estão anexados na aba “arquivos” que fica 

ao final da página). 

 

Passo 3) Após receber a aprovação, gerar o boleto até o dia 03 de março (quinta-feira), 

uma vez que a compensação no banco leva 24h para liberar o boleto para pagamento. 

 

Passo 4) Efetuar o pagamento do boleto até dia até 04 de março de 2022 (sexta-feira) às 

16h00 (horário de Brasília), que será gerado no Zempo e disponibilizado apenas para os 

atletas aprovados.  

 

Passo 5) O atleta deverá chegar em Pindamonhangaba no dia até 09 de março (Quarta-

feira), das 10h até às 15h, impreterivelmente por causa da realização dos testes. 

A chegada desses atletas no hotel é de responsabilidade de cada um. 

 
 

 

 

 

 



  

 

5. Investimento 
 

Pacote Único – 09 a 18 de março de 2022 

R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) 

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

terrestre: 

• Hospedagem (09 diárias) 

• Alimentação (Café da manhã, almoço, lanche e jantar) 

• Teste Covid-19 

 

 

Este valor não contempla passagem aérea 

 

6. Passagem Aérea 
 

• Os voos nos quais a seleção brasileira irá viajar serão enviados aos participantes 

apenas como referência. Não é obrigatório comprar bilhete no mesmo voo; 

• 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. 

 

 
 

 

 

 



    

  

 

6. 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, no campo observação, o CNPJ 

da empresa que fará o pagamento. 

 

 

6. Informações Importantes 
 

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

• Caso o atleta não viaje por qualquer motivo, a devolução do investimento acontecerá 
de acordo com as regras do hotel. 



  

 

2. Programação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


