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COMUNICADO AOS ATLETAS, TÉCNICOS E RESPONSÁVEIS 

 

O Campeonato Brasileiro Região III (Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) será disputado nos dias 8 e 9 de Abril em Vitória – ES, no Ginásio do 

Tancredão (End.: R. Rosilda Falcão dos Anjos - Mário Cypreste, Vitória – ES). 

As vagas para o Campeonato Brasileiro Regional serão definidas de acordo com os 

seguintes critérios, respeitando a quantidade de vagas oferecidas pela CBJ:  

I - Sub 13 e Sub 15: Campeões do torneio de abertura e mais quatro vagas para 

cada classe através de indicação da Comissão Técnica da FJERJ (Total de 20 atletas por 

classe); 

II - Sub 18 e Sub 21: Campeão e Vice-campeão do Torneio de Abertura 2017 (Total 

de 32 atletas por classe); 

III - Sênior: Aberto a todos os interessados.  

Nas classes Sub 18 e Sub 21, o atleta que estiver, no dia em que será realizado o 

Torneio de Abertura 2017, participando do Estágio Internacional Sub 18 (19 a 29 de 

março) ou do Estágio Internacional Sub 21 (12 a 29 de março), somente aqueles 

efetivamente convocados pela CBJ, estará automaticamente classificado para representar 

a seleção estadual no Campeonato Brasileiro Regional em sua classe. Caso ocorra este 

fato, somente o Campeão do Torneio de Abertura 2017 (e não mais o Vice-Campeão) 

estará classificado na classe em questão, ficando a segunda vaga ocupada pelo atleta 

convocado pela CBJ que estará no Estágio Internacional. 

Além da sua classe de origem, os atletas da classe Sub 18 e Sub 21 poderão 

participar apenas de mais uma classe, podendo o Sub 18 optar entre a classe Sub 21 ou 

a classe Sênior e, os atletas da classe Sub 21, poderão participar também da classe 

Sênior. 

Após o término de cada classe no Torneio de Abertura será realizada uma reunião 

com todos os atletas classificados para o Campeonato Brasileiro Região III. 
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As agremiações que tiverem seus atletas classificados para disputar o Campeonato 

Brasileiro Região III deverão realizar a inscrição (formulário em anexo) na Secretaria da 

FJERJ e entregar os documentos relacionados abaixo relativos a cada atleta inscrito, 

impreterivelmente, até o dia 28/03/2017 (terça-feira): 

 Cópia da Carteira de Identidade do Atleta e do Responsável (Quando menor de 

Idade); 

 Cópia do CPF do Atleta e do Responsável (Quando menor de Idade); 

 Atestado Médico em Formulário Específico (Em anexo); 

 Formulário de Autorização e Responsabilidade (Em anexo); 

 Carteira da FJERJ com a anuidade CBJ 2017. 

A relação nominal dos atletas classificados será divulgada imediatamente após a 

realização do Torneio de Abertura. 

OBS: Os atletas da classe Sênior poderão realizar a inscrição a qualquer momento 

a partir da divulgação deste comunicado até o dia 27/03/2017 (segunda-feira), mediante 

o pagamento da inscrição, com o formulário em anexo preenchido e devidamente 

assinado pelo professor. Caso o atleta se classifique como Campeão ou Vice-Campeão 

do Torneio de Abertura 2017, a FJERJ devolverá o valor pago na inscrição (na forma de 

crédito para a agremiação que o atleta representa). A FJERJ se responsabilizará pelo 

pagamento das inscrições de todos os atletas, exceto os da classe Sênior que não se 

classificarem como Campeão ou Vice-Campeão do Torneio de Abertura 2017. 

ATENÇÃO: Somente serão aceitas inscrições em que todos os atletas 

estejam cadastrados no ZEMPO. Lembrando que cada agremiação é responsável 

pelo cadastro de seus atletas no ZEMPO. 

 
 
 
 
 



 

     FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

     BRASILEIRO REGIONAL 2017 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM: 

 
A FJERJ disponibilizará um pacote de viagem para aqueles que tiverem interesse 

em viajar junto com a delegação do Rio de Janeiro, no entanto, a aquisição deste pacote 

NÃO SERÁ OBRIGATÓRIA. Portanto, os atletas estão autorizados a realizar a viagem e  

se hospedar por conta própria, desde que apresentem à FJERJ uma cópia da aquisição 

da passagem e informem onde ficarão hospedados, impreterivelmente, até o dia 

28/03/2017 (terça-feira). O não cumprimento desse prazo acarretará no corte do atleta 

convocado. Os atletas que viajarem de forma independente da FJERJ deverão se 

apresentar no local e horário estipulado pelo Chefe da Delegação, que será divulgado no 

Torneio de Abertura 2017 após a classificação do atleta. 

VALOR DO PACOTE: R$ 375,00 

DATA DA IDA: 07/04 (Sexta-feira) 

LOCAL DA PARTIDA: Estádio de Futebol do Maracanã próximo à Estátua do Bellini. 

HORARIO DE PARTIDA DO ÔNIBUS PARA A VIAGEM: 5h. 

DATA DA VOLTA: Após o término da competição no domingo. 

SERÁ IMPRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 

ORIGINAL DO PASSAGEIRO NO MOMENTO DO EMBARQUE. 

HOSPEDAGEM: HOTEL COMFORT SUÍTES VITÓRIA (End.: Avenida Saturnino de 

Brito, 1327 Vitória - ES. Bairro: Praia do Canto). 

O pacote será composto por: 

Passagem de ônibus ida e volta para Vitória – ES; 

 Traslado HOTEL/LOCAL DA COMPETIÇÃO E PESAGEM e LOCAL DA 

COMPETIÇÃO E PESAGEM/HOTEL (Somente disponível para aqueles que 

comprarem o pacote); 

 2 diárias no hotel Comfort Suítes Vitória (incluso café da manhã). 
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ATENÇÃO: Os custos com a alimentação (exceto café da manhã no hotel) e 

despesas extraordinárias não estão incluídos no pacote. 

Ratificando que o traslado HOTEL/LOCAL DA COMPETIÇÃO E PESAGEM e 

LOCAL DA COMPETIÇÃO E PESAGEM/HOTEL não será disponibilizado para os atletas  

e responsáveis que não comprarem o pacote com a FJERJ, pelo motivo de que todos os 

assentos estarão reservados àqueles que compraram o pacote.  

OBS: Para menor desacompanhado, será OBRIGATÓRIA a entrega à FJERJ do 

documento de autorização de viagem e hospedagem do menor feito por escrito e 

assinado pelos pais, com firmas reconhecidas por autenticidade em cartório 

(conforme modelo em anexo). 

 A prioridade para a compra do pacote será dada inicialmente aos atletas e 

técnicos (somente aqueles que realizaram o credenciamento técnico da FJERJ), que 

deverão confirmar a compra (mediante o pagamento) até o dia 27/03/2017 (segunda-

feira). Restando lugares vagos no ônibus e no hotel após esta data, a FJERJ 

disponibilizará as vagas para os acompanhantes, que deverão confirmar a compra 

(mediante o pagamento) até o dia 29/03/2017 (quarta-feira).    

 

Saudações Esportivas, 

 

                                      

Francisco Grosso 
Presidente 



 

     FEDERAÇÃO DE JUDÔ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

     BRASILEIRO REGIONAL 2017 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

   

Agremiação:________________________________________Data: _____________ 

 

 Registro 

FJERJ 

Registro 

ZEMPO 
Nome Classe Peso 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

  

____________________________________________ 

Assinatura do Professor Responsável 
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ATESTADO MÉDICO 

 

 

ATLETA:_____________________________________________________________ 

 

Atesto que o atleta acima qualificado foi por mim examinado, estando 

em perfeitas condições físicas e mentais para participar do Campeonato 

Brasileiro Região III, na cidade de Vitória – Espírito Santo, no período de 07 

a 09 de Abril de 2017. 

 

Rio de Janeiro _____ de __________________ de 2017. 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
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FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

 

ATLETA:_______________________________________________________________ 

PAI:___________________________________________________________________ 

MÃE:__________________________________________________________________ 

 

Autorizo o atleta acima qualificado a participar do Campeonato Brasileiro Região 

III, na cidade de Vitória – Espírito Santo, no período de 07 a 09 de Abril de 2017. Ao 

mesmo tempo, declaro ter pleno conhecimento do regulamento e das regras do referido 

campeonato. Por fim, isento a Confederação Brasileira de Judô e a Federação de Judô 

do Estado do Rio de Janeiro, por quaisquer acidentes que ocorram durante a viagem e a 

realização do evento. 

 

Rio de Janeiro, ______ de _________________ de 2017. 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

Francisco Grosso 

Presidente
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AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM DE MENOR DESACOMPANHADO  

 

Eu, _________________________________________________________ (mãe), 

portadora da cédula de identidade   RG nº __________, data de expedição _______, 

órgão expedidor ________, residente à _____________________________________ 

______________________ CEP ____________ Cidade ________________ UF _____ e 

eu, _______________________________________________________________ (pai), 

portador da cédula de identidade   RG nº ___________, data de expedição _______, 

órgão expedidor ________, residente à _____________________________________ 

______________________ CEP _____________ Cidade ________________ UF _____ 

AUTORIZAMOS nosso(a) filho(a) __________________________________________, 

portador(a) da célula de identidade RG nº __________ a viajar desacompanhado(a) para 

Vitória-ES e se hospedar no hotel COMFORT SUÍTES VITÓRIA (End.: Avenida 

Saturnino de Brito, 1327 Vitória - ES. Bairro: Praia do Canto), no período de 07 a 09 de 

Abril de 2017.  

 

Rio de Janeiro, _______ de ____________ de 2017.  

 

Assinaturas: 

 

______________________________________ (Mãe) 

 

______________________________________ (Pai) 

 

OBS: Os pais deverão reconhecer firma por autenticidade em cartório. 


