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Campo Grande, 27 de abri de 2019. 

Normativa: 001B/2019 

Normas para utilização do PAF/CBJ e PAC/FJMS a atletas e técnicos de Mato Grosso do Sul para os 
eventos Nacionais 

A Federação de Judô de Mato Grosso do Sul neste ato representado pelo Sr. José Ovídio 
Duarte da Silva, CNPJ nº 15.479.272/0001-93 – Endereço Rua Maracaju, 822, Campo Grande/MS, 
normatiza a utilização dos benefícios de PAF/CBJ e PAC/FJMS, tais com passagens aéreas, pagamentos de 
taxas de participação em eventos nacionais e demais ações de investimento concedido a atletas e 
técnicos que representarão Mato Grosso do Sul nos eventos nacionais do calendário da CBJ. 

 O presente documento estabelece que os atletas e técnicos beneficiados deverão estar 
cientes e cumprir todas as regras impostas pela Federação de Judô de Mato Grosso do Sul e da 
Confederação Brasileira de Judô para utilização dos benefícios concedidos:  

 Entregar toda a documentação necessária para a sua participação no evento para qual 
foi convocado (atestado médico, termo de autorização de competição e as 
autorizações necessárias para viagens interestaduais para menores de 18 anos); 

 Cumprir os horários de voos ou saída de ônibus; 
 Cumprir com todos os procedimentos necessários para a sua real participação no 

evento, como pesagem e a competição em si, ou seja, estar ciente da categoria de 
peso que foi inscrita, horários de competição. 

 Entregar todos os boarding pass de ida e volta ao técnico que estiver acompanhado. 
 Estar ciente do Regulamento de Utilização do PAF/CBJ. 

O atleta que não cumprir os itens acima, e a FJMS em qualquer momento for prejudicada, 
cabe a ele pagar os custos investidos, perderá pontos no ranking estadual correspondente ao evento que 
houve a infração, ou dependendo da situação será o caso será levado a Comissão Disciplinar da FJMS. 

Os casos omissos neste documento serão resolvidos pela Presidência em conjunto com o 
Departamento técnico. 

Campo Grande, 27 de abril de 2019. 

 
José Ovídio Duarte da Silva 

Presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul 

 
 


