Vitória 24 de abril de 2009
Do: Prof. Miguel Ângelo Agrizzi
Presidente da FEJ – Federação Espírito-santense de Judô
Para: Prof. Marcelo França
Presidente em exercício da Confederação Brasileira de Judô
C/C: Aos Presidentes das Federações de Judô co-irmãs

Prezados Presidentes,

É com imenso prazer que convidamos a participar do CAMPEONATO BRASILEIRO
Sub 13 (MASCULINO E FEMININO) promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e
realizado pela Federação Espíritossantense de Judô na cidade de Vitória – ES.
•

LOCAL: Ginásio Jones dos Santos Neves - rua Cel. Schwab Filho, S/N, Bento
Ferreira. (referência – av. Beira Mar em frente ao Instituto Luis Braile)

•

DATA: 22 a 24 DE MAIO DE 2009

1. PRAZOS
De acordo com as determinações das Normas Gerais para Eventos Nacionais da
Confederação Brasileira de Judô, as Federações participantes do CAMPEONATO
BRASILEIRO SUB 13 deverão estar atentas para as seguintes informações:
•

Até o dia 27 de abril (segunda-feira) deverão confirmar a participação de sua
Federação, junto a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e a Federação
Espíritosantensse de Judô (FEJ).

•

Até o dia 12 de maio (quinta-feira) deverão encaminhar as FICHAS DE
INSCRIÇÕES, devidamente preenchidas e assinadas para a CBJ, através do e-mail
cbj@cbj.com.br, joaorochams@terra.com.br e com cópia para a FEJ através do email fespju@gmail.com.
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2. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
2.1.

PACOTE PROMOCIONAL

Com o objetivo de facilitar os procedimentos, concentrar todas as atividades
em um mesmo local e obter menores tarifas na hospedagem e alimentação, a FEJ
oferece o seguinte pacote promocional no Hotel Oficial do Evento.

Opção (1) Pacote Promocional Completo: R$168,00 por pessoa.
Inclui: (2 diárias)
Jantar de Sexta feira e sábado
Café da manhã de sábado e domingo
(disponíveis 150 pacotes com essa formatação)

Opção (2) Pacote Hospedagem: R$ 110,00 por pessoa
Inclui: (2 diárias)
Café da manhã de sábado e domingo
Observações:
Pacote Promocional Completo: R$168,00 por pessoa incluindo: Duas diárias no Hotel
oficial do Evento - Hospedagem em quarto triplo (duas camas de solteiro + sofá
cama ou cama de casal + sofá cama dependendo da disponibilidade a partir das
confirmações de reservas). Com café da manhã, quarto com vista privilegiada,
frigobar, ar condicionado, internet wireless. As diárias têm início às 12h00min horas no
dia 22/05 e término às 12h00min horas no dia 24/05/2009. Constam ainda no pacote,
mais duas refeições (Jantar nos dias 22/05 e 23/05), cujo local será indicado no dia do
evento. (disponíveis 150 pacotes com essa formatação)
Pacote Promocional Hospedagem: R$ 110,00 por pessoa incluindo: A mesma
formatação de quarto do Pacote Promocional Completo EXCETO as refeições.
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As reservas e efetivação do pagamento deverão ser feitas até a data limite de 12 DE
MAIO (quinta-feira). O pagamento do PACOTE PROMOCIONAL deverá ser feito
através de depósito bancário, em nome da Quintela Torres, Banco Itaú, agência
n°0870, conta corrente n° 32525-5. Em seguida, o fax com o comprovante deverá ser
repassado em nome de Roberta Adame, responsável pelo setor de reservas do Novo
Hotel – Vitoria – 27-3183-2500 / FAX 27-3183-2555 e-mail novotelvitoria@accor.com.br
2.2. As reservas ficarão sob responsabilidade UNICA E EXCLUSIVAMENTE DE CADA
DELEGAÇÃO, assim como a escolha do hotel.
HOTEL OFICIAL DO EVENTO
NOVO HOTEL VITORIA
Av. Saturnino de Brito, 1327- Praia do Canto -29055-180 – Vitoria – ES
Telefone: 27 – 3183.2500 / Fax – 27 – 3183.2555
novotelvitoria@accor.com.br
www.accor.com.br
2.3 HOTEIS CREDENCIADOS
COMFORT VITORIA PRAIA
Av. Dante Michelini, 1057 – Jardim da Penha- 29065-051 – Vitória-ES
Telefone: 27-3041 9500 – Fax: 27- 3041 9599
chvitoriapraia@atlanticahotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br
Diárias Triplo (02 camas solteiro + cama extra) – R$ 150,00 por diária.
RADISSON VITORIA
Av. Saturnino de Brito, 217 – Praia de Santa Helena – Vitória – ES 29055-180
Telefone: 27- 2125-8007/ 2125-8009 / Fax: 2125-8001
eventos.rvix@atlanticahotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br
Diárias Triplo (02 camas solteiro + cama extra) – R$ 225,00 por diária.
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OBSERVAÇÃO:
A FEJ credenciou os hotéis citados acima, nas proximidades do Hotel Oficial do
evento, todos com mesmo padrão de qualidade. Entretanto, caberá a cada
interessado, checar a disponibilidade na ocasião, aproveitando para fazer a
confirmação de preços.
Informamos que as reservas nos hotéis credenciados obedecerão ao número de
vagas oferecidas, por ordem de reserva e efetivação de pagamento, podendo ser
hospedados em apartamentos triplos (a critério e adequação da FEJ) até o número
máximo de vagas oferecidas pelos hotéis para atendimento completo de todos os
atletas e acompanhantes do evento.
Será encaminhada também para as Federações, uma listagem com restaurantes
credenciados próximo aos hotéis e ao local de competição, afim de que possam ter
maiores opções para escolha.
3. TRANSPORTE
A FEJ oferecerá transporte (TRANSLADO INTERNO) – rodoviário/aeroporto=> hotel
=>local de competição=> hotel=> rodoviária/aeroporto - somente para as
delegações que estiverem hospedadas nos hotéis credenciados pela FEJ.
As delegações que necessitarem de transporte deverão informar, por escrito, até o
dia 12 de maio (data limite), indicando o local, data, horário, n°. de vôo ou outro
transporte. Após está data, a FEJ não se responsabilizará pelo transporte dos mesmos.
Não serão de responsabilidade da FEJ, sob nenhuma hipótese, o transporte /
hospedagem / alimentação dos acompanhantes e familiares dos atletas.
OBSERVAÇÃO:
A hospedagem, alimentação e transporte das delegações que chegarem em dias
anteriores ou saírem em dias posteriores ao campeonato não serão de
responsabilidade da FEJ.
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4. TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição individual, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), deverá ser paga
no ato do credenciamento. Caso a Federação opte por depositar em conta da CBJ,
a cópia do deposito (deposito único e no valor total) deverá ser apresentada no
credenciamento.
5. ARBITROS E PRESIDENTES
Os árbitros convocados pela CBJ e os Presidentes de Federações terão suas estadias
pagas pela organização do evento. Solicitamos que os Presidentes confirmem suas
presenças até o dia 12 de maio.
6. NORMAS GERAIS PARA EVENTOS NACIONAIS - CBJ
Solicitamos as Federações participantes do CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTO
JUVENIL - SUB 13, especial atenção para as determinações constantes nas NORMAS
GERAIS PARA EVENTOS NACIONAIS, expedidas pela CBJ.
7. INFORMAÇOES ADICIONAIS
Para maiores informações, acesse a pagina da FEJ – www.judoes.com.br, ou entre
em contato com a FEJ – 27- 3222.0713 , falar com Samira.
8. ATENDIMENTO MÉDICO
A FEJ prestará os primeiros socorros em caso de acidente durante a competição, não
se responsabilizando por despesas medicas que por ventura possam ocorrer após o
evento.
Miguel Ângelo Agrizzi
Presidente da FEJ
Contatos:
(27) 9949-2194 -Presidente – Miguel Ângelo Agrizzi
(27) 9885-3949 – Secretaria FEJ - Samira
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO

Horario
Inicio 1 2 h
18 h
19 h
06h30 as 07 h
07h as 07h30
08h15
09:00h
09h30
14h
08 h
09 h
Após
competiçao

22 de MAIO (SEXTA)
Atividade
Recepção e credenciamento
Clinica de Arbitragem
Congresso Técnico
23 de MAIO (SABADO)
Pesagem Extra-Oficial.
Pesagem Oficial.
Saída para o local de competição.
Cerimônia de Abertura
Inicio de Combates das categorias SL / LG /
ML / LV (Mac./Fem.)
Inicio dos Combates das categorias MM / ME
/ MP / PE (Masc. / Fem.)
24 de MAIO (DOMINGO)
Saída para local de Competição
Inicio dos combates por equipe
Retorno das delegações
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Local
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Novotel
Hotéis
Ginasio
Ginásio
Ginásio
Hotéis
Ginásio

