
 
 
 

 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2016. 
 
Circular nº 02/2016 
 
Ref.: INSCRIÇÃO AQUECE RIO INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT. 
 
Senhores Presidentes, 

A Confederação Brasileira de Judô, em parceria com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 
2016, informa que está aberto o processo de inscrição para o Aquece Rio International Judo 
Tournament, evento-teste do Judô para os Jogos Olímpicos, que será realizado nos dias 08 e 09 de 
março, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O prazo limite para o cadastro dos 
interessados é a próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, às 14 horas. Abaixo seguem os critérios e 
as orientações para os atletas que quiserem participar do Aquece Rio: 

 Graduação mínima: faixa marrom; 
 Classe de idade mínima: Sub 21 (o atleta precisa ter 18 anos completos); 
 Ser das categorias 52kg, 63kg, 66kg ou 81kg; 
 Enviar currículo esportivo com as principais participações em competições nos últimos anos; 
 Não há limite no número de indicados por categoria. É importante preencher a tabela 

corretamente com todas as informações; 
 Cada Federação pode indicar um técnico para acompanhar a delegação. Essa pessoa será a 

responsável pelo credenciamento e confirmação do atleta no dia 6 de março. Confiram a 
programação anexa; 

 Os detalhes de hospedagem e alimentação serão tratados diretamente com a agência 
ALATUR - (11) 3217 9041 / 3217 4329 / test-events@alatur.com. Valores seguem abaixo; 

 As inscrições devem ser feitas pelas Federações Estaduais no Zempo (Evento: Cadastro 
Aquece Rio – Evento Teste Judô); 

 Os currículos de cada atleta devem ser enviados pela Federação Estadual para o e-mail  
eventos@cbj.com.br; 

 O cadastro não garante a participação no evento. A CBJ irá realizar uma seleção técnica para 
definir os atletas que preencherão as vagas em aberto.  

Hotéis Apartamento Single Apartamento Duplo 
Valor por refeição 
(almoço e jantar) 

IBIS PARQUE OLIMPICO R$ 275,00 R$ 299,00 R$ 55,00 

NOVOTEL PARQUE OLIMPICO R$ 440,00 R$ 540,00 R$ 80,00 

 
Atenciosamente, 
 
 
Paulo Wanderley Teixeira 
Presidente 
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