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ASSUNTO: Campeonato Nacional de Equipas Seniores "togos Santa Coso" {Open}

Lisboa, 25 de agosto de 2016

Exmos. Senhores,

No seguimento da nossa circular 194h6, vimos por este meio proceder ao envio Programa do

Campeonato Nacional de Equipas Seniores 2016.

PROVA Campeonato Nacional de Equipas Seniores otogos Santo Caso' 2Ot6

DATA Domingo,02 de outubro 2016

escllÃo Seniores Masculinos e Femininos

LOCAL Pavilhão Multiusos de Odivelas - sito na Alameda do Porto Pinheiro (Odivelas)

CATEGORIAS
Masc: 60KG,-66KG,-73 KG,€1KG,+81KG

Fem: -52KG,-57KG,-63KG,-70KG, +70KG

PESAGENS OFICIOSAS

PESAGENS OFICIAIS

SORTEIO

rNícro DA PRovA

08h00-08h15

08h15-09h30

09h30

10h30

No Bloco de Finais será obrigatório o uso de fato e gravata por parte dos treinadores

Lembramos ainda que de acordo com o Regulamento de Organização de Provas:

ç oArtigo 8e - Nocionalidsde:

7. Nas provas por Equipos:

Nas provas por Equipas é autorizada o participação de atletas estrangeiros desde que reúnam os

condições seguíntss:
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a) Relotivamente a um dos Atletas estrangeiros:

(i) deve estar previamente inscrito no F.P.J.;

b) Relativamente ao(s) outro(s) Atletds estrangeiros que eventualmente componha(m) a Equipa:

(i) deve(m) estor previamente ìnscrito(s) no FPJ; e,

(ii) deve(m) ter pofticipado já em pelo menas uma provo do Calendúrio Nocional ou Associativo

Abefto, o partir do escalão etório de júnior inclusive.

c) A constituição do equipa participante entregue no octo das pesagens deve respeitor o disposto no

número anterior."

Para conferência do determinado no Regulamento solicitamos que na lista de atletas enviada no

mor,nento de inscricão da equipa seia feita referência a (pelo menos) uma proya em que os atletas

estranseiros nas condições da alínea b) tenham participado.

. 'M.22e - Mudanco de

2. Nos provas por Equipas dos escalões de Juniores e Seníores, sem prejuízo do Atleta ser necessariomente

inscrita na categoria correspondente ao seu peso corporol, pode depois, no decurso do prova, porticipor na

suo cotegorio de peso real e no categorío de peso imedíatomente acima, podenda alternor de encontra

paro encontro."

Sem outro assunto de momento, apresentando as melhores

Saudações Desportivas
O Secrretário-Geral da FPJ
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