
 
 

SELETIVA PARA EQUIPE DE JUDÔ DO CLUBE 

O Clube Paineiras do Morumby tem a honra de comunicar que será 
realizada uma seletiva para os atletas das classes sub 13, sub 15, sub 18 
sub 21 e Senior  que desejarem compor e desenvolver a equipe do Judô 

competitivo de alto rendimento.

A seletiva será realizada 
Clube Paineiras do Morumby (Rua Doutor Alberto Penteado 605, 

Morumbi, São Paulo), com treinos diários e obrigatórios

Sub 13 e Sub 15

Sub 18, Sub 21 e Senior das 19h30 as 21h0

O Clube Paineiras NÃO
seletiva, a responsabilidade quanto 

moradia caso o atleta seja aprovado na seletiva, é do

Para participar da seletiva é necessário confirmar participação até o dia 
de outubro, para o email 
com nome, idade,  graduação

currículo. No dia 15
autorização do técnico atual (anexo II) e do responsável (anexo III) .

A lista de atletas aprovados será divulgada no dia 
juntamente com o Regulamento contendo 

direitos e obrigações do atleta.

Para os aprovados, a temporada de treinos de 201

 

 

 

SELETIVA PARA EQUIPE DE JUDÔ DO CLUBE 

PAINEIRAS DO MORUMBY 

 

 

O Clube Paineiras do Morumby tem a honra de comunicar que será 
realizada uma seletiva para os atletas das classes sub 13, sub 15, sub 18 

que desejarem compor e desenvolver a equipe do Judô 
competitivo de alto rendimento. 

realizada nos dias 15 a 18 de outubro nas dependências do 
Clube Paineiras do Morumby (Rua Doutor Alberto Penteado 605, 

Morumbi, São Paulo), com treinos diários e obrigatórios

Sub 13 e Sub 15 das 18h as 19h30h 

Sub 18, Sub 21 e Senior das 19h30 as 21h00 

NÃO irá disponibilizar alojamento no período da 
seletiva, a responsabilidade quanto à estadia no período da seletiva, e 

atleta seja aprovado na seletiva, é do responsável legal do 
atleta. 

Para participar da seletiva é necessário confirmar participação até o dia 
, para o email seletiva.judo@clubepaineiras.com.br

graduação, associação ou academia atual, 
15/10  apresentar o  atestado médico (anexo I),

autorização do técnico atual (anexo II) e do responsável (anexo III) .

A lista de atletas aprovados será divulgada no dia 22 de 
juntamente com o Regulamento contendo todos os detalhes relativos aos 

direitos e obrigações do atleta. 

Para os aprovados, a temporada de treinos de 2019 se iniciará no dia 1
janeiro. 

SELETIVA PARA EQUIPE DE JUDÔ DO CLUBE 

O Clube Paineiras do Morumby tem a honra de comunicar que será 
realizada uma seletiva para os atletas das classes sub 13, sub 15, sub 18 , 

que desejarem compor e desenvolver a equipe do Judô 

nas dependências do 
Clube Paineiras do Morumby (Rua Doutor Alberto Penteado 605, 

Morumbi, São Paulo), com treinos diários e obrigatórios: 

 

no período da 
estadia no período da seletiva, e 

responsável legal do 

Para participar da seletiva é necessário confirmar participação até o dia 10 
seletiva.judo@clubepaineiras.com.br , 

, associação ou academia atual, e um breve 
atestado médico (anexo I),  

autorização do técnico atual (anexo II) e do responsável (anexo III) . 

de outubro, 
detalhes relativos aos 

se iniciará no dia 14 de 



 

 

 

ATLETA:   

 

Atesto que o (a) atleta acima qualificado (a) foi por mim 

examinado (a) estando em perfeitas condições físicas e 

mentais para disputar 

PAINEIRAS DO MORUMBY

dependências do Clube Paineiras do Morumby 

de 15/10/2018  

 

 

São Paulo, 

-------------------------------------------------

Assinatura e Carimbo do Médico

 
 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

ATESTADO MÉDICO 

Atesto que o (a) atleta acima qualificado (a) foi por mim 

examinado (a) estando em perfeitas condições físicas e 

mentais para disputar  a SELETIVA DO CLUBE 

PAINEIRAS DO MORUMBY, a ser realizado na

dependências do Clube Paineiras do Morumby , no período 

  A  18/10/2018. 

São Paulo, ________/________________/____________. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Assinatura e Carimbo do Médico 

Atesto que o (a) atleta acima qualificado (a) foi por mim 

examinado (a) estando em perfeitas condições físicas e 

SELETIVA DO CLUBE 

ser realizado nas 

, no período 

 



 
 
 
 
 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

ATLETA:    

Autorizo o (a) judoca

SELETIVA DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

realizado nas dependências do Clube Paineiras do 

Morumby , no período de

 

São Paulo, 

-------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO II 

 

AUTORIZAÇÃO DO TÉCNICO ATUAL 

 

Autorizo o (a) judoca acima qualificado (a) a participar d

SELETIVA DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

s dependências do Clube Paineiras do 

, no período de 15/10/2018  A  18/10/2018.

São Paulo, ________/________________/____________. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Nome e assinatura do técnico 

DO TÉCNICO ATUAL  

acima qualificado (a) a participar da 

SELETIVA DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY, a ser 

s dependências do Clube Paineiras do 

15/10/2018  A  18/10/2018. 

 



 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE

 

 

ATLETA:    

Autorizo o (a) menor acima qualificado (a) a participar d

SELETIVA DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

realizado nas dependências do Clube Paineiras do 

Morumby, no período de

isento o Clube Paineiras 

ocorram durante a realização d

 

 

São Paulo, 

-------------------------------------------------

 

 

ANEXO III 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE

 

Autorizo o (a) menor acima qualificado (a) a participar d

SELETIVA DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

s dependências do Clube Paineiras do 

, no período de 15/10/2018  A  18/10/2018.

o Clube Paineiras , por quaisquer acidentes que 

ocorram durante a realização da seletiva. 

São Paulo, ________/________________/____________. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Assinatura do Responsável  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

Autorizo o (a) menor acima qualificado (a) a participar da 

SELETIVA DO CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY, a ser 

s dependências do Clube Paineiras do 

15/10/2018  A  18/10/2018.Por fim, 

, por quaisquer acidentes que 

 


