Procedimentos para os Atletas Classificados para o Campeonato Brasileiro
Sênior que acontecerá entre os dias 11 e 12 de novembro de 2017,
na Cidade de Lauro De Freitas/ BA.
Todos os Atletas classificados deverão providenciar e entregar para a Secretaria da FJERJ os documentos
originais relacionados abaixo, impreterivelmente, até o dia 26/10 (quinta-feira):
•
•
•

Atestado Médico em Formulário Específico; (Em anexo)
Assinatura do Formulário de Autorização e Responsabilidade; ( Em anexo)
Carteira da FJERJ 2017.
VÔO DA COMISSÃO TÉCNICA DA FJERJ: GOL

HOTEL DA COMISSÃO TÉCNICA DA FJERJ: A CONFIRMAR
As informações acima são para os atletas que desejarem viajar com a Comissão Técnica, pois poderão
comprar a passagem aérea no mesmo voo. O atleta que não viajar com a comissão técnica deverá
apresentar a cópia da aquisição da Passagem aérea e informar em qual hotel ficará hospedado, até o dia
26/10/2017 (quinta-feira) na Secretaria da FJERJ.
Os horários do GRUPO DO PAF serão informados pela CBJ, logo, posteriormente a FJERJ divulgará a todos.
Horário, data e local de apresentação dos atletas para a Comissão Técnica da FJERJ: A confirmar

Saudações Esportistas,

Jucinei Gonçalves da Costa
Presidente

Leonardo Elarrat C. Lara
Vice- Presidebnte
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ATESTADO MÉDICO

ATLETA:

Atesto

que

o

Atleta

acima

qualificado

foi

por

mim

examinado, estando em perfeitas condições físicas e mentais

p a r a p a r t i c i p a r do CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR (2017), na

Cidade de Lauro de Freitas – BA, no período de 11 a 12 de novembro

de 2017.

Rio de Janeiro, ----------------------------- .

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE
ATLETA:
PAI:
MÃE:

Autorizo o Atleta acima qualificado a participar do CAMPEONATO
BRASILEIRO SÊNIOR (2017), na Cidade de Lauro de Freitas – BA, no
período de 11 a 12 de novembro de 2017, ao mesmo tempo declara
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__________2017.
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