
 

 

 

 

CIRCULAR Nº 091/18  
 

ASSUNTO: Divulgação de Evento – II Taça Vítor Costa 

 
Lisboa, 28 de março de 2018 

 
 
 
Exmos. Senhores, 

 

Vimos por este meio proceder à divulgação do Evento abaixo indicado: 

 
→ II Taça Vítor Costa – Associação Beja 
 
 

Com os melhores cumprimentos e cordiais 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 

 
 

Jorge Fernandes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AF/AF 



 

 

 

 

 

Data: 21 de abril de 2018 - tarde 

Local: Pavilhão Giminodesportivo de Alvito 

 
Escalão: 

Juvenis Masculinos e Juvenis Femininos de acordo com o 
Regulamento de 
Organização de Provas da FPJ. Nascidos em 2004 e2005 

 
Horários: 

 • Pesagens das 14:00h às 14:30h 

 • Sorteios imediatamente a seguir às pesagens 

 • Início previsto da competição 15:20horas 

Inscrições: Prazo de inscrições quarta-feira dia 18 abril 
Para: 
 
 
 Limite para 150 inscrições. 
No dia 19 de março são publicadas as listas de inscritos. 

Documentação: Licença federativa atualizada para 2018 e cartão de cidadão 

Organização: Judo Clube de Alvito e Associação de Judo do Distrito de 
Beja  

 
Apoios: 

Federação Portuguesa de Judo, Câmara Municipal de Alvito 
,Juntas de  Freguesias de Alvito, Vila Nova da Baronia e  
GRUPOVARIUS. 

Prémios: Medalhas para os classificados. 

 
Responsabilidade: 

A organização não se responsabilidade por qualquer tipo de 
acidentes inerentes 
ao decorrer da prova, apesar de providenciar meios de 
apoio e primeiros 
socorros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras 
Informações 

1 – Realiza-se mais uma acção de formação continua dos 
árbitros. 
2 – Interdito qualquer comportamento de desrespeito pela 
arbitragem e regras sob pena de 
participação á FPJ para os que prevaricarem. 
3 - Á terceira chamada se o atleta não estiver preparado 
para entrar no tapete é dada vitória 
ao opositor por falta de comparência. É dado 1 minuto 
entre cada chamada. 
4 - As pesagens encerram impreterivelmente á hora 
determinada. 
5 – As medalhas e são entregues no final da prova. 
6 – A competição iniciará com as categorias mais leves 
masculinas e femininas 
7 – Há um número máximo de inscritos de 200 com 
prioridade aos clubes da Zona. 
8 – Não são aceites inscrições fora do prazo previsto. 
 

Open de juvenis   

Regulamento 

II Taça Vìtor Costa/ GRUPOVARIUS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX

Wl99pXaCs5I6CBXYfJAVkrCn3HDwTWFAU3iQc-

AIViGXRg/viewform?c=0&w=1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWl99pXaCs5I6CBXYfJAVkrCn3HDwTWFAU3iQc-AIViGXRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWl99pXaCs5I6CBXYfJAVkrCn3HDwTWFAU3iQc-AIViGXRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWl99pXaCs5I6CBXYfJAVkrCn3HDwTWFAU3iQc-AIViGXRg/viewform?c=0&w=1


 

 

 

 

 

Data: 22 de abril de 2018 - manhã 

Local: Pavilhão Giminodesportivo de Alvito 

 
Escalão: 

Cadetes Masculinos e Cadetes Femininos de acordo com o 
Regulamento de 
Organização de Provas da FPJ. Nascidos em 2004 e2005 

 
Horários: 

 • Pesagens das 09:00h às 09:30h 

 • Sorteios imediatamente a seguir às pesagens 

 • Início previsto da competição 10:20horas 

Inscrições: Prazo de inscrições quarta-feira dia 18 abril 
Para: 
 
 
 Limite para 150 inscrições. 
No dia 19 de março são publicadas as listas de inscritos. 

Documentação: Licença federativa atualizada para 2018 e cartão de cidadão 

Organização: Judo Clube de Alvito e Associação de Judo do Distrito de 
Beja  

 
Apoios: 

Federação Portuguesa de Judo, Câmara Municipal de Alvito 
,Juntas de  Freguesias de Alvito, Vila Nova da Baronia e  
GRUPOVARIUS. 

Prémios: Medalhas para os classificados. 

 
Responsabilidade: 

A organização não se responsabilidade por qualquer tipo de 
acidentes inerentes 
ao decorrer da prova, apesar de providenciar meios de 
apoio e primeiros 
socorros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras 
Informações 

1 – Realiza-se mais uma acção de formação continua dos 
árbitros. 
2 – Interdito qualquer comportamento de desrespeito pela 
arbitragem e regras sob pena de 
participação á FPJ para os que prevaricarem. 
3 - Á terceira chamada se o atleta não estiver preparado 
para entrar no tapete é dada vitória 
ao opositor por falta de comparência. É dado 1 minuto 
entre cada chamada. 
4 - As pesagens encerram impreterivelmente á hora 
determinada. 
5 – As medalhas e são entregues no final da prova. 
6 – A competição iniciará com as categorias mais leves 
masculinas e femininas 
7 – Há um número máximo de inscritos de 200 com 
prioridade aos clubes da Zona. 
8 – Não são aceites inscrições fora do prazo previsto. 
 

Open de Cadetes    

Regulamento 

II Taça Vìtor Costa/ GRUPOVARIUS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd

4uQGSzgpqfxQ1L23J7KQeKy22fYdDIeQDfi4vvZ0

znHpFwA/viewform?c=0&w=1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4uQGSzgpqfxQ1L23J7KQeKy22fYdDIeQDfi4vvZ0znHpFwA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4uQGSzgpqfxQ1L23J7KQeKy22fYdDIeQDfi4vvZ0znHpFwA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4uQGSzgpqfxQ1L23J7KQeKy22fYdDIeQDfi4vvZ0znHpFwA/viewform?c=0&w=1

