9° CAMPEONATO
MUNDIAL DE
VETERANOS
E KATA

OUTLINE

1. Organizadores:
• Federação Internacional de Judô
• Italian Judo Federation FIJLKAM
Site oficial do evento:
http://www.worldcholbia2017.com
• Todas as informações necessárias para a participação no evento encontram-se nesse site.

2. Programação oficial do evento:

3. Local e data do evento:
Geo Palace – Circonvallazione Nord Direzione Golfo Aranci 07026 Olbia, (OT) Sardinia – Italy
De 30 de setembro a 03 de outubro de 2017.
4. Contatos da CBJ:
eventos@cbj.com.br
5. Condições para a participação:
• Idade mínima de 30 anos, faixa-marrom e estar devidamente regularizado na
Confederação Brasileira de Judô (ZEMPO) e Federação Internacional de Judô (IJF ID
Card);
• Cumprir os prazos e pagar as taxas estabelecidas pela organização do evento (IJF e Italian
Judo Federation);
• Não ter representado sua nação em competição oficial sênior no período de um ano;
• É recomendado um check-up médico a todos os atletas antes da viagem;
• Atestado médico que conste estar em pleno gozo de suas faculdades físicas e mentais
para participar do evento;
• A organização do evento não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, lesão ou óbito
devido à participação na competição.

6. Cadastro na FIJ (IJF ID Card)
1 Foto, de acordo com as regras estabelecidas pela FIJ:
•
•
•
•

Imagem em PNG, JPG ou GIF, tamanho mínimo de 350 x 450 px (H x W px).
Fundo branco
Camiseta branca ou uniforme da seleção nacional
Cabelos presos e sem sorrir

Valor: EUR 40,00 mais taxa de remessa.
O pagamento deverá ser feito à:
Confederação Brasileira de Judô
Banco: Bradesco
Agência: 3941-1
Conta Corrente: 300-0
CNPJ: 42136804/0001-62
• Efetuaremos um único pagamento no dia 15/08/2017 (terça-feira), data que enviaremos o
valor total conforme conversão da moeda no dia.

• Este documento é exigido e emitido pela FIJ.
• Somente as Confederações Nacionais podem solicitá-lo.

7. Prazo final para as inscrições:
Dia 14/08/2017 (segunda-feira) às 18h00min
solicitação do IJF ID Card e inscrição no evento (judobase).

8. Responsabilidades de cada atleta:
• A aquisição dos seus Backnumbers
http://www. mybacknumber.com ou http://www.ijfbacknumber.com
• A compra das passagens aéreas;
• Reservas e pagamentos do hotel, alimentação e transportes internos;
• O pagamento das taxas de inscrição no evento;
9. Documentos:
Todos os participantes deverão enviar os seguintes documentos para eventos@cbj.com.br:
• Foto de acordo com as exigências estabelecidas pela FIJ;
• Dados pessoais para cadastro:

Nome:

Primeiro

Data de Nascimento:
Graduação:
Nº Zempo:
AT

Úl mo

Altura:

• Cópia do passaporte dentro da validade legal - 06 meses;

10. Tabela de idades, pesos e tempo das lutas:

• O Golden Score terá um tempo máximo de 1 minuto, ficando aos árbitros a definição do vencedor.

11. Controle de doping
Haverá controle de doping.
Mais informações sobre as substâncias proibidas, poderão ser encontradas no site da ABCD:
http://www.abcd.gov.br/
Desejamos a todos uma excelente competição!
Rio de Janeiro, 08 de junho de 2017.

Matheus Theotonio da Silva
Gestor Técnico Nacional e de Eventos

Conferação Brasileira de Judô
Brazilian Judo Confederation

cbj.com.br
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