Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015.
Circular nº 18/2015
Ref.: Inscrição Campeonatos Mundial de Veteranos e Mundial de Kata.
Senhores Presidentes,
De acordo com as exigências da Federação Internacional de Judô para a inscrição nos “Campeonatos
Mundial de Veteranos e Mundial de Kata de 2015”, a serem realizados em Amsterdã, na Holanda, informamos que as inscrições dos atletas brasileiros deverão ser realizadas através da Confederação Brasileira
de Judô, seguindo os procedimentos especificados abaixo:
1. Cadastro ZEMPO
Os atletas deverão estar cadastrados no Sistema Nacional da CBJ: “Zempo”. Somente serão aceitas as inscrições dos atletas que estiverem com seu cadastro completo dentro do sistema;
2. Inscrições
As inscrições deverão ser feitas via Federação estadual até o dia 17 de agosto de 2015 e serão efetivadas
mediante envio da documentação completa e pagamento da taxa referente ao evento e ao “IJF Card”, obrigatório para participação nos eventos FIJ.
A Federação deverá inscrever os atletas Veteranos através do Sistema Zempo na competição de número
794 “WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS VETERANS 2015” e os atletas que competirão no Kata no evento de
número 31 "WORLD KATA CHAMPIONSHIPS 2015”. Da mesma forma que fazem as inscrições para os eventos nacionais da CBJ.
Orientamos que emitam o Boleto de Pagamento em uma única vez, assim como fazem nos eventos nacionais da CBJ.
Quaisquer dúvidas por favor entrem em contato com o Sr. Renato Araújo, Gestor Financeiro da CBJ , tanto
para o cálculo da transação da moeda como para os boletos a serem pagos.
Atenção: Somente serão aceitas pela CBJ e FIJ inscrições que atendam todos os requisitos especificados
nesta Circular.
3. Documentação
Os seguintes documentos deverão ser enviados por e-mail (cbj@cbj.com.br):
- Formulário (anexado) devidamente preenchido, com o título “INSCRIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL DE VETERANOS E KATA 2015”;
- Cópia digitalizada do passaporte do atleta (válido com data de expiração maior que 6 meses a partir
da data de saída do Brasil para Amsterdã). O arquivo digitalizado deverá estar salvo com o nome do atleta;
- Foto (verificar item 4).

4. Foto
Deverá ser enviada foto digital, em alta resolução, conforme especificações abaixo, para cadastro no Sistema da Federação Internacional de Judô: “JUDOBASE”:
- Foto totalmente de frente. Não serão aceitas fotos de perfil;
- Foto com fundo branco. Não serão aceitas fotos tiradas em frente a paredes ou azulejos brancos;
- Não serão aceitas fotos sorrindo;
- A foto tem que ser nítida;
- Não serão aceitas fotos com lenços, bonés, óculos, etc;
- Somente serão aceitas fotos de boa qualidade. Fotos tiradas através de telefones celulares não serão
aceitas;
- Sugestão: procurar um profissional ou estabelecimento para providenciar as fotos digitais conforme
especificações;
- Somente a primeira foto representada na figura abaixo é aceitável:

5. Seguro de Saúde e outros
- Os atletas deverão apresentar seguro de viagem como consta no “Outline" do evento (Veteran na pg.
6 / Kata na pg. 6);
- Os atletas deverão apresentar atestado médico informando que estão em “plenas condições físicas e
de saúde para disputar o Campeonato Mundial de Veteranos e/ou Kata de 2015, em Amsterdã, na Holanda, no período de 16 a 26 de setembro de 2015”;
- As atletas do sexo feminino, além de apresentar o atestado acima, deverão apresentar prova médica
(atestado médico com carimbo e atualizado) de não gestante.
6. Responsabilidades da CBJ:
- Inscrever os atletas no Sistema de Cadastro da Federação Internacional de Judô: “JUDOBASE”. A Federação local é a responsável por inscrever os atletas da sua federação junto a CBJ;
- Confirmar a inscrição dos atletas para sua Federação estadual;

- Enviar um Chefe de Delegação para dar apoio aos inscritos no que diz respeito à:
o Confirmação da inscrição dos atletas participantes da competição de Kata, no momento do
credenciamento: dia 17 de setembro de 2015, no Hotel oficial do evento (Novotel), das
16h30 às 19h30;
o Confirmação da inscrição dos atletas participantes da competição de Veteranos, no momento do credenciamento: dia 19 de setembro de 2015, no Hotel oficial do evento (Novotel), das 9h às 12h e das 14h às 17h, e;
Dia 21 de setembro de 2015, no Hotel oficial do evento (Novotel), das 9h às 12h e das 14h
às 17h.
Atenção: A CBJ - Confederação Brasileira de Judô não é responsável por qualquer atividade ou ação que
não esteja descrita no item 6.
7. Pagamento de Taxas de Inscrição e Identificação da FIJ
- Inscrição para o Campeonato Mundial de Veteranos de 2015:
150 Euros por competidor + taxas de câmbio e emissão de valores. Prazo: até o dia 17 de agosto de
2015. Inscrições após o prazo custarão 200 Euros por atleta;
- Inscrição para o Campeonato Mundial de Kata de 2015:
110 Euros por competidor + taxas de câmbio e emissão de valores. Prazo: até o dia 17 de agosto de
2015.
Após o dia 21 de agosto de 2015 não será permitida a inscrição para o evento.
Atenção: Todas as taxas acima são cobradas pela FIJ. A CBJ não retém quaisquer valores referentes às
mesmas.
8. Viagem, Hospedagem e Alimentação
Orientamos a todos os interessados em participar que leiam atentamente os "Outlines" dos eventos e procurem hospedagem nos hotéis oficiais indicados pela organização.
Como se trata de um evento grande, algumas alterações podem acontecer no decorrer do mesmo e estar
fora dos hotéis indicados poderá trazer problemas tanto na absorção de informações como na tomada de
ações junto à organização do evento.
Atenção: A CBJ informa que não tem qualquer responsabilidade relacionada com a viagem, transporte terrestre, a hospedagem e a alimentação de qualquer participante da delegação brasileira que participará do
evento.
Atenciosamente,

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente

