
 

 

 

CAMPEONATO CARIOCA  

ATENÇÃO:  
Em função da pandemia de Covid-19, não haverá disputa do Circuito Rio de Janeiro 

Não haverá público, mas será permitido a cada atleta ingressar com um convidado. 

REGISTROS E ANUIDADES ATÉ O DIA 12/08 (QUINTA-FEIRA).  
NÃO SERÁ POSSÍVEL RECEBER APÓS ESSA DATA DEVIDO ÀS ATUALIZAÇÕES NA PLATAFORMA ZEMPO.  

INSCRIÇÕES NO ZEMPO ATÉ O DIA 18/08 (QUARTA-FEIRA). 

 

CAMPEONATO CARIOCA 

28 e 29 de agosto (sábado e domingo) 

Sub 13 (2010/2009) Masculino & Feminino – azul a verde  

Sub 15 (2008/2007) Masculino & Feminino - amarela a Marrom 

Sub 18 (2006/2005/2004) Masculino & Feminino - laranja a preta 

Sub 21 (2003/2002/2001) Masculino & Feminino - verde a preta 

Sênior (2000 e anteriores) Masculino & Feminino - roxa a preta 

Sênior (2000 e anteriores) Masculino & Feminino – branca a verde  

Veteranos Masculino & Feminino 

 

PARQUE OLÍMPICO DA BARRA – ARENA CARIOCA 1 

Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra da Tijuca 
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I – INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO CARIOCA: 

1. Os registros e/ou as renovações e/ou transferências serão aceitos até dia 12 de agosto 

(quinta-feira). Todos os registros novos deverão estar cadastrados no zempo. As 

inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, através do endereço www.zempo.com.br       

dia 18 de agosto (quarta-feira) até às 16h.  

2. Todos os atletas que serão inscritos na competição devem estar devidamente cadastrados 

em www.zempo.com.br. Caso o atleta ainda não esteja cadastrado, o técnico/professor 

deverá realizar o cadastro de acordo com as seguintes instruções: 

a) Entrar com o código e a senha da agremiação (caso ainda não possua ou tenha perdido 

essas informações, entre em contato com a FJERJ através do e-mail  

secretaria@judorio.org.br); 

b) Clicar no menu (identificado pela cor verde, abaixo da logo ZEMPO e CBJ) PESSOAS 

 ATLETAS FEDERADOS  CADASTRAR; 

c) Inserir os dados do atleta e clicar no botão CADASTRAR (identificado pelo botão verde 

escuro no final da página); 

d) Após o cadastro dos novos atletas, o técnico/professor deverá realizar o registro 

daqueles que ainda não forem federados normalmente na FJERJ, de acordo com o 

procedimento normal (apresentando o código de cadastro do ZEMPO no momento do 

registro); 

e) Enviar uma listagem de todos os novos atletas cadastrados para o email   

secretaria@judorio.org.br até o dia 16 de agosto (segunda-feira) para que a FJERJ 

valide os novos cadastros. 

3. Para realizar as inscrições, os técnicos/professores das agremiações filiadas à FJERJ 

deverão seguir as seguintes instruções:  

a) Entrar com o código e a senha da agremiação (caso ainda não possua ou tenha perdido 

essas informações, entre em contato com a FJERJ através do e-mail  

secretaria@judorio.org.br); 

b) Clicar no menu (identificado pela cor verde, abaixo da logo ZEMPO e CBJ) 

COMPETIÇÕES  INSCRIÇÕES  SELECIONAR A COMPETIÇÃO (CAMPEONATO 

CARIOCA ); 

c) Inserir o nome ou o código do zempo de cada atleta e a categoria de peso e a classe de 

idade. IMPORTANTE: Os atletas deverão ser inscritos em cada classe individualmente 

DE ACORDO COM A DIVISÃO DE FAIXAS, por exemplo, o atleta que for competir na 

http://www.zempo.com.br/
http://www.zempo.com.br/
mailto:secretaria@judorio.org.br
mailto:secretaria@judorio.org.br
mailto:secretaria@judorio.org.br
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classe Sub 21 e Sênior deverá, obrigatoriamente, ser inscrito separadamente na classe 

Sub 21 e na classe Sênior;  

d) Após a inserção dos nomes, pesos e classes de todos os atletas da agremiação, clicar 

no botão ATUALIZAR INSCRIÇÕES DOS ATLETAS (identificado pelo botão azul no final 

da página); 

e) Conferir as inscrições de todos os atletas (qualquer erro relacionado à ausência do nome 

de atleta ou peso incorreto no sistema será de inteira responsabilidade do 

técnico/professor); 

f) Após a conferência, se não houver mais inscrições a serem realizadas, deverá ser 

gerado um arquivo ao clicar no botão LISTA DE INSCRITOS (identificado pelo botão azul 

no início da página, abaixo de ATLETAS). ATENÇÃO: A FJERJ ratifica que os erros 

cometidos pela ausência de atletas ou peso incorreto na lista de inscrição não 

serão de responsabilidade da FJERJ, mas da própria agremiação. 

g) O pagamento deverá ser realizado até o dia 18 de agosto (quarta-feira) em 

dinheiro/cartão na sede da FJERJ ou depositado na conta da FJERJ com envio do 

comprovante com a lista de inscrições gerada no ZEMPO e os nomes dos técnicos para 

retirar a pulseira no dia do evento (formulário em anexo) para o email 

secretaria1@judorio.org.br ou secretaria2@judorio.org.br. Para as agremiações do 

interior, o pagamento deverá ser realizado nos Núcleos Regionais com a apresentação 

da lista de inscrições gerada pelo ZEMPO.  

OBS: Se houver alguma dificuldade em realizar estes procedimentos, o 

técnico/professor poderá ligar para a FJERJ ou entrar em contato através do e-mail  

secretaria@judorio.org.br. 

4. Caso a agremiação tenha deixado de inscrever algum atleta, o professor poderá fazê-lo no 

dia, local e horário da pesagem oficial da classe, junto à secretaria da FJERJ, 

ACARRETANDO NA PERDA DE 100% DA BONIFICAÇÃO DO PROFESSOR E NAS 

BONIFICAÇÕES DOS ATLETAS BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS PAD, PID E PAI, sendo 

obrigatória a apresentação da carteira da FJERJ 2021 e o número do código do zempo.  

5. A apresentação da carteira da FJERJ/2021 somente será dispensável no ato da inscrição, 

caso o atleta já esteja inscrito no evento e for realizar nova inscrição em outra classe.  

6. O número máximo de inscrições por classe/agremiação/dia será de 5 atletas. 

7. As agremiações deverão estar quites com suas mensalidades. 

 

 

mailto:secretaria1@judorio.org.br
mailto:secretaria2@judorio.org.br
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II – TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Taxa de inscrição para o Campeonato Carioca será no valor de: 

R$ 80,00 (para inscrição em uma classe);  

R$ 76,00 (para inscrição na segunda classe);  

R$ 50,00 (para inscrição na classe sênior de atletas inscritos no Sub18 e Sub21). 

 

III - ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMPETIÇÃO:  

Para atuação na área de competição é indispensável a utilização da Credencial e da 

Pulseira Específica do dia, sendo estas (credencial e pulseira) pessoais e intransferíveis. 

Com base no número de atletas inscritos por dia nos eventos da FJERJ as agremiações terão 

direito a seguinte quantidade de pulseiras:  

Quantidade de inscrições por dia Pulseiras 

Até 20 atletas 3 

De 21 a 40 atletas 4 

De 41 a 60 atletas 5 

De 61 a 80 atletas 6 

De 81 a 100 atletas 7 

Acima de 100 atletas 8 

 

Para ter direito à utilização das pulseiras, as agremiações deverão informar os nomes 

dos técnicos que irão atuar na competição, através do formulário em anexo e realizar as 

inscrições no zempo, na aba “deleg çã ”. 

 

IV - PESAGEM:  

1. A pesagem nos eventos da FJERJ acontecerá de acordo com a programação, divulgada 

em nosso site até o dia 25 de agosto (quarta-feira);  

2. A apresentação da carteira da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro 2021 no 

ato da pesagem será prioritária, porém, excepcionalmente no caso de ausência desta deverá 

ser apresentado um documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, Passaporte, 

Carteira de Motorista ou Carteira do Colégio). 

3. NO CAMPEONATO CARIOCA, os atletas deverão pesar de sunga (masculino) ou de 

collant ou top e short (feminino) ou nus, NÃO HAVENDO TOLERÂNCIA DE PESO.  

4. Atletas menores de idade não poderão pesar nus, e haverá uma tolerância de 100g 

de acordo como Regulamento Nacional de Eventos. 
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5. Para os atletas que participarem em mais de uma classe, a pesagem terá validade 

durante todo o dia de competição, devendo o próprio atleta comparecer no ato da pesagem de 

todas as demais classes nas quais estiver inscrito para confirmar a sua participação ou o 

Técnico poderá confirmar a participação do atleta junto a mesa técnica 10 (dez) minutos antes 

da pesagem ou até 5 (cinco) minutos após a pesagem.  

6. A pesagem será realizada pelo departamento técnico da FJERJ, sendo a chamada 

realizada em ordem crescente das categorias. Não será permitida a entrada de professores, 

técnicos e responsáveis na área de pesagem. 

7. No CAMPEONATO CARIOCA não haverá remanejamento, desta forma, o atleta que 

não se enquadrar na faixa de peso da categoria da classe na qual foi inscrito estará 

automaticamente desclassificado da referida classe. 

8. Não haverá CATEGORIA SUPER-LIGEIRO na classe Sub 21 e Sênior no 

Campeonato Carioca. 

 

V – PESAGEM EXTRA-OFICIAL: 

Haverá balança disponível aos atletas, nos horários em que não estiverem acontecendo 

as pesagens oficiais. 

 

VI – TEMPO DE LUTA e PREMIAÇÃO: 

Vide regulamento FJERJ 2021. 

 

VII - ÁRBITROS ESCALADOS: 

Coordenador de arbitragem: Gilmar dos Santos Dias 

VIII - OFICIAIS DE MESA ESCALADOS: 

Coordenador de Oficiais de Mesa: Diogo Ferreira 
 

IX - CUIDADOS RELACIONADOS À PREVENÇÃO DE COVID-19 

Condições previstas no final deste documento. 

 

Jucinei Gonçalves da Costa 
Presidente 
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AUTORIZAÇÃO DO USO DE PULSEIRAS NAS COMPETIÇÕES DA FJERJ 

 
NOME DA COMPETIÇÃO: CAMPEONATO CARIOCA   

DATA: 28/08 (SÁBADO)    AGREMIAÇÃO: .........................      QTDE DE INSCRIÇÕES:............... 

NOME DO TÉCNICO:  

1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________ 

 

................................................................................... 

ASSINATURA DO TÉCNICO DA AGREMIAÇÃO 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

NOME DA COMPETIÇÃO: CAMPEONATO CARIOCA  

DATA: 29/08 (DOMINGO)    AGREMIAÇÃO: .........................      QTDE DE INSCRIÇÕES:............. 

NOME DO TÉCNICO:  

1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________ 

 

................................................................................... 

ASSINATURA DO TÉCNICO DA AGREMIAÇÃO 
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CUIDADOS DE PREVENÇÃO CONTRA A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS 

 Proibição da presença de público e de acompanhante dos atletas; 

 Orientação prévia quanto ao não comparecimento no caso de apresentação de algum sintoma de Covid-19; 

 Exigência de comunicação imediata à FJERJ caso algum participante apresente algum sintoma até 14 (quatorze) dias após 

a realização do evento; 

 Exigência de preenchimento do questionário de investigação de suspeita de Covid-19 (ANEXO 1);  

 Exigência de entrega do termo de compromisso quanto à veracidade das informações apresentadas no questionário 

(ANEXO 2); 

 Obrigatoriedade do uso de máscara, e se for o caso, luvas no local do evento; 

 Exigência de apresentação do atleta com os quimonos limpos e secos; 

 Disponibilização de recipientes e totens de álcool em gel 70%; 

 Aferição da temperatura corporal assim que o participante (atletas e equipe de trabalho) chegar ao local; 

 Equipe de trabalho formada somente por pessoas vacinadas; 

 Higienização constante de todo o local da competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITA DE COVID-19 

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

Data de Preenchimento do Formulário: _____/_____/2021 

Nome Completo: 

Data de Nascimento: _____/_____/______ Agremiação: 

E-mail: Telefone: 

 

D
A

D
O

S
 C

L
ÍN

IC
O

S
 E

P
ID

E
M

IO
L

Ó
G

IC
O

S
 

1 - Já fez algum teste para detectar a Covid-19 (marcar X)?     

|     | Sim           |     | Não   (Se a resposta for não, ir para o item 6) 

2 - Data da coleta do teste: _____/_____/______ 

3 - Estado do Teste (marcar X):  

|     | Solicitado 

|     | Coletado 

|     | Concluído 

4 - Tipo de Teste (marcar X):  

|     | Teste rápido (anticorpo) 

|     | Teste rápido (antígeno) 

|     | RT – PCR 

3 - Resultado do Teste (marcar X):  

|     | Negativo 

|     | Positivo 

5 - Evolução do caso (marcar X): 

|     | Curado 

|     | Em tratamento 

6 - Apresenta algum sintoma (marcar X)? 

|     | Dor de Garganta 

|     | Dispneia (falta de ar) 

|     | Febre 

|     | Tosse 

|     | Outros______________ 

7 - Data de início dos sintomas: 

_____/_____/______ 

 

8 - Qual é o sintoma mais grave: 

_____________________________ 

 

9 - Entrou em contato recentemente com alguém com suspeita ou confirmação da 
Covid-19 (marcar X)?       |     | Sim           |     | Não 

10 - É do grupo de risco (marcar X)?         |     | Sim           |     | Não 

11 - Condições de risco (marcar X): 

|     | Doença respiratória crônica 

|     | Doença cardíaca crônica 

|     | Idoso 

|     | Diabetes 

|     | Outra: ___________________ 

12 - Outras informações: 
 

 



 
 

 

ANEXO 2 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu, _________________________________________, declaro, para os 

devidos fins, que as informações apresentadas no questionário de investigação de 

suspeita de covid-19 são verdadeiras. Além disso, comprometo-me a informar 

imediatamente à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro qualquer suspeita ou 

confirmação de infecção pelo coronavírus nos 14 (quatorze) dias seguintes ao 

Campeonato Carioca 2021, que será realizado nos dias 28 e 29 de agosto de 2021.  

 

 

Rio de Janeiro, _____ de _________________ de 2021.  

 

 

_________________________________ 
Assinatura 

 

 
 


