CIRCULAR Nº 231/18
ASSUNTO:

Divulgação de Eventos

Lisboa, 21 de setembro de 2018
Exmos. Senhores,
Vimos por este meio proceder à divulgação dos Eventos abaixo indicados:
→ Open de Juvenis “Rota da Bairrada” – Associação Aveiro
→ Torneio IX Aniversário ADJA – Associação Aveiro
→ Torneio Open de Juniores – Associação Lisboa
→ Open de Juvenis – Associação Lisboa
→ VI Torneio Open de Cegos e Baixa Visão – Associação Lisboa
Com os melhores cumprimentos e cordiais

Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes

/AR

ORGANIZAÇÃO:

I OPEN JUVENIS
Categorias oficiais FPJ

JUDO

17 SET / 10H

Centro de Alto Rendimento de Anadia
R. Ivo Neves, 3780-524 Sangalhos
PARCEIROS:

ADJA Associação Distrital de Judo de Aveiro
Fundada em 27 de Novembro de 2009
Membro da Federação Portuguesa de Judo

OPEN DE JUVENIS
«Rota da Bairrada»
ORGANIZAÇÃO DA PROVA:
ADJA-Associação Distrital de Judo de Aveiro
DATA:
17 de novembro de 2018
LOCAL:
Centro de Alto Rendimento de Anadia
Rua Ivo Neves n.º405, 3780-524 Sangalhos
HORÁRIOS:
Pesagens:
09:00 – 09:15 (oficiosas)
09:15 – 09:45 (oficiais)
Sorteio: 10:00
Início da prova logo que terminado o sorteio.
INSCRIÇÕES:
As inscrições devem dar entrada nesta Associação até sexta-feira 09/11/2018, obrigatoriamente no ficheiro
anexo.
CATEGORIAS DE PESO E NORMAS:
De acordo com normas FPJ.
ARBITRAGEM:
Cada Clube participante deve indicar um árbitro para a prova. Na ficha de inscrição dos atletas deve vir
mencionado o nome do árbitro. Indumentária de acordo com normas FPJ.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Licença federativa revalidada.
PRÉMIOS:
Medalhas ao 1o, 2o e 3os classificados.
ASSISTÊNCIA MÉDICA E RESPONSABILIDADES:
Existirá assistência médica durante o evento.
A Organização declina qualquer responsabilidade sobre eventuais incidentes.
INFORMAÇÕES:
Competição: Nuno Vieira, 912227333 / Outros assuntos: João Ribeiro, 967636351 / adjaveiro@gmail.com
APOIOS:
Câmara Municipal de Anadia

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE AVEIRO

FICHA DE INSCRIÇÃO

CLUBE
LOCAL
Peso

Anadia
Nome

S/N - SEG. DESPORTIVO - SIM/NÃO

GRAD

Lic. Fed.

PROVA

Open de Juvenis «Rota da Bairrada»

DATA

17-11-2018

Associação

Zona

SegDesp
S/N

Associação Distrital de Judo de Aveiro
Formulário de inscrição no Torneio IX Aniversário ADJA
Clube:
Treinador:
Árbitro:
Lic. Fed.

*obrigatório
*obrigatório
*obrigatório
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Data nasc.
dd-mm-aaaa
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Peso

Sexo

Graduação

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
RUA DE PONTA DELGADA Nº 61 - 1000-241 LISBOA
NIF – 501653503

TELEFONE – 218 460 286

TELEMÓVEL – 965 657 296

FAX – 218 461 608

E-Mail: director.tecnico@adjudolisboa.pt
Endereço: www.adjudolisboa.pt
Facebook: www.facebook.com/adjudolisboa

CIRCULAR nº 044/18/DT
Lisboa, 19 de Setembro de 2018
CIRCULAR
Torneio Open de Juniores

O Torneio Open de Juniores decorrerá no dia 20 de Outubro de 2018 (Sábado).
LOCAL de REALIZAÇÃO: Pavilhão Multidesportivo do Parque de Jogos 1º de Maio (Av. Rio de Janeiro,
Lisboa).
HORÁRIOS:

Masculinos: -55kg, -60kg; -66kg, -73kg;

Pesagens: 13h00 às 13h45

-81kg, -90kg; +90kg;
Sorteios: 14h00
Femininos: -48kg, -52kg; -57kg; -63kg,
-70kg, +70kg;

Início da Prova: 14h30

TAXA de INSCRIÇÃO: 15€ por atleta. O pagamento poderá ser efetuado através do NIB: 0010 0000
909204800 02 76 e o comprovativo de pagamento ser enviado para secretaria@adjudolisboa.pt.
INSCRIÇÕES: A inscrição dos atletas terá de ser efetuada até às 24h00 do dia 15 de Outubro (Segundafeira), através do site www.adjudolisboa.pt (em http://www.adjudolisboa.pt/atividades/provas).
Poderão ser aceites inscrições até às 12h00 do dia 18 de Outubro (Quinta-feira) desde que,
simultaneamente, seja paga a taxa extra de 5,00 € de acordo com as Normas Administrativas da ADJL
para 2018 (http://www.adjudolisboa.pt/regulamentacao/normas).
A documentação necessária para a participação no Torneio Open Juniores integra: a Licença
Federativa atualizada, o Exame Médico (ou declaração de responsabilidade do clube do atleta) e Seguro
Desportivo atualizado. Mais se informa que a ADJL se reserva no direito de registar fotograficamente o
evento e divulgá-lo nos canais próprios.

O Gabinete Técnico
Luís Dias

Dist.: FPJ/ AD’s/ Clubes / Treinadores;

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
RUA DE PONTA DELGADA Nº 61 - 1000-241 LISBOA
NIF – 501653503

TELEFONE – 218 460 286

TELEMÓVEL – 965 657 296

FAX – 218 461 608

E-Mail: director.tecnico@adjudolisboa.pt
Endereço: www.adjudolisboa.pt
Facebook: www.facebook.com/adjudolisboa

CIRCULAR nº 045/18/DT
Lisboa, 19 de Setembro de 2018
CIRCULAR
Open de Juvenis da ADJL
O Torneio Open de Juvenis da ADJL decorrerá no dia 21 de Outubro de 2018 (Domingo).
LOCAL de REALIZAÇÃO: Pavilhão Multidesportivo do Parque de Jogos 1º de Maio (Av. Rio de Janeiro,
Lisboa).
HORÁRIOS:

1ª Parte

2ª Parte

Masculinos: -34kg; -38kg; -42kg; -46kg; -50kg; -55kg.
Femininos: -36kg; -40kg; -44kg; -48kg.

Masculinos: -60kg; -66kg; -73kg; -81kg; +81kg.
Femininos: -52kg; -57kg; -63kg; +63kg;

Pesagens: 08h30 - 09h00
Sorteios: 09h15
Início da Prova: 10h00
Pesagens: 11h00 - 11h30
Sorteios: 11h45
Início Previsto: 12h30

TAXA de INSCRIÇÃO: 7,5€ por atleta. O pagamento poderá ser efetuado através do NIB: 0010 0000
909204800 02 76 e o comprovativo de pagamento ser enviado para secretaria@adjudolisboa.pt.
INSCRIÇÕES: A inscrição dos atletas terá de ser efetuada até às 24h00 do dia 15 de Outubro (Segundafeira), através do site www.adjudolisboa.pt (em http://www.adjudolisboa.pt/atividades/provas).
Excecionalmente poderão ser aceites inscrições “fora de prazo” até às 12h00 do dia 18 de Outubro
(Quinta-feira), sujeitas ao pagamento da taxa extra de 5€, de acordo com as Normas Administrativas
da ADJL para 2018 (http://www.adjudolisboa.pt/regulamentacao/normas).
NOTA: De acordo com o Regulamento de Organização de Provas 2018 da Federação Portuguesa de
Judo:
-

Os Clubes deverão indicar os Treinadores que acompanharão os seus Atletas, simultaneamente
com a inscrição destes na prova, sem o que não os poderão orientar.

-

Só os Treinadores reconhecidos com a respectiva licença federativa em dia podem ser indicados
para o efeito do ponto anterior.

Dist.: Clubes / Treinadores; AD’s e FPJ.

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
RUA DE PONTA DELGADA Nº 61 - 1000-241 LISBOA
NIF – 501653503

TELEFONE – 218 460 286

TELEMÓVEL – 965 657 296

FAX – 218 461 608

E-Mail: director.tecnico@adjudolisboa.pt
Endereço: www.adjudolisboa.pt
Facebook: www.facebook.com/adjudolisboa

-

Os Treinadores acreditados só poderão acompanhar os combates sentados nas respetivas
cadeiras, se estiverem equipados com fato de treino com calça comprida (até aos pés) ou com
fato e gravata ou traje com idêntico grau de formalidade desde que autorizados pelo Diretor da
Prova, sendo essa decisão discricionária, final e irrecorrível.

A documentação necessária para a participação no Torneio Open de Juvenis ADJL integra: a Licença
Federativa atualizada, o Exame Médico (ou declaração de responsabilidade do clube do atleta) e Seguro
Desportivo atualizado. Mais se informa que a ADJL se reserva no direito de registar fotograficamente o
evento e divulgá-lo nos canais próprios.

O Gabinete Técnico
Luís Dias

Dist.: Clubes / Treinadores; AD’s e FPJ.

ADJA Associação Distrital de Judo de Aveiro
Fundada em 27 de Novembro de 2009
Membro da Federação Portuguesa de Judo

TORNEIO IX ANIVERSÁRIO ADJA
ORGANIZAÇÃO DA PROVA:
ADJA-Associação Distrital de Judo de Aveiro
DATA:
18 de novembro de 2018
LOCAL:
Centro de Alto Rendimento de Anadia
Rua Ivo Neves n.º405, 3780-524 Sangalhos
HORÁRIOS:
Receção aos atletas: 13:30
Sorteio: 14:15
Aquecimento: 14:30
Início da prova: 14:45
Início de entrega de medalhas (em simultâneo com a prova): 15:45
Fim da prova: 17:15
Fim de entrega de medalhas: 17:45
Encerramento: 18:00
INSCRIÇÕES:
As inscrições devem dar entrada nesta Associação até sexta-feira 09/11/2018, obrigatoriamente no ficheiro
anexo. Atenção: obrigatória a indicação de peso dos atletas aquando da inscrição!
CATEGORIAS DE PESO E NORMAS:
Ver regulamento de prova.
ARBITRAGEM:
Cada Clube participante deve indicar um árbitro para a prova. Na ficha de inscrição dos atletas deve vir
mencionado o nome do árbitro. Indumentária: ver regulamento.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Licença federativa revalidada.
PRÉMIOS:
Medalhas para todos os atletas participantes.
ASSISTÊNCIA MÉDICA E RESPONSABILIDADES:
Existirá assistência médica durante o evento.
A Organização declina qualquer responsabilidade sobre eventuais incidentes.
INFORMAÇÕES:
Competição: Nuno Vieira, 912227333 / Outros assuntos: João Ribeiro, 967636351 / adjaveiro@gmail.com
APOIOS:
Câmara Municipal de Anadia

ADJA Associação Distrital de Judo de Aveiro
Fundada em 27 de Novembro de 2009
Membro da Federação Portuguesa de Judo

Regulamento do Torneio Aniversário ADJA
Apresentação
Este regulamento define as normas de funcionamento do Torneio Aniversário ADJA, prova destinada
à prática do Judo pelos atletas mais novos, com idade até 12 anos.

Participação e inscrições
Podem participar no Torneio Aniversário ADJA atletas com inscrição válida na Federação Portuguesa
de Judo, com idades compreendidas entre 4 e 12 anos.
Inscrições
As inscrições são enviadas em formulário próprio pelos clubes à ADJA até dia 09/11/2018. Na
inscrição, deverá constar o nome do treinador (ou treinadores) que acompanha os atletas, árbitro
designado e, para cada atleta participante, a seguinte informação:
● Número de licença federativa
● Nome
● Data de nascimento
● Graduação
● Peso
Funcionamento
Identificação
Os atletas deverão ser portadores de identificação.
Escalões etários
Os participantes serão divididos nos seguintes escalões:
Escalão 1- 4 e 5 anos (combates exclusivamente em sistema ne-waza)
Escalão 2- 6 e 7 anos
Escalão 3- 8 anos
Escalão 4- 9 anos
Escalão 5- 10 anos
Escalão 6- 11 anos
Escalão 7- 12 anos
Os atletas que tenham um desenvolvimento físico fora da norma para a sua idade poderão ser
colocados num grupo diferente daquele determinado pela tabela acima; estas mudanças serão
sempre decididas em coordenação com o respetivo treinador.
Área de competição
As áreas de competição terão uma dimensão mínima de 4mx4m.
Organização dos combates e classificação
Os atletas serão agrupados em grupos de 4. Em cada grupo, serão feitos dois pares para os
primeiros combates; os vencedores disputarão entre si o 1.º e 2.º lugar; os perdedores disputarão
entre si os 3.º e 4.º lugares.
Se necessário, far-se-ão grupos de 3 atletas, em que combaterão todos entre si.
Em casos excecionais, poder-se-ão fazer grupos de 5. Neste caso, 3 dos atletas serão agrupados
numa poule. Na poule de 3, haverá 3 combates (todos os atletas entre si) e os 2 fora da poule

ADJA Associação Distrital de Judo de Aveiro
Fundada em 27 de Novembro de 2009
Membro da Federação Portuguesa de Judo

combatem entre si. O primeiro classificado da poule e o vencedor do grupo de 2 para o 1.º e 2.º
lugar; o segundo lugar da poule e o perdedor do combate fora da poule combatem entre si para o 3.º
e 4.º lugar.

Arbitragem
Nomeação dos árbitros
Cada clube deverá contribuir com, pelo menos, um árbitro para o Torneio. A coordenação da
arbitragem será feita pela Comissão Associativa de Arbitragem (CAA) de Aveiro.
Indumentária
Não é exigida ao árbitro uma indumentária oficial, mas este deverá apresentar-se com calças de fato,
camisa branca e meias.
Ação do árbitro
O objetivo do árbitro, para além de dirigir o combate, deverá ser acima de tudo proteger a integridade
física dos atletas. Para tal deverá ter em conta os seguintes pontos (com especial atenção para os
escalões mais novos):
● Amparar as quedas dos judocas, evitando se necessário a queda completa, mas explicando e
atribuindo posteriormente a pontuação ao judoca que executou a técnica.
● Deter de imediato o combate sempre que os judocas se aproximem do limite da área de combate
mesmo que uma técnica esteja eminente.
● Desencorajar a utilização das técnicas e ações proibidas ou incorretas. Caso um judoca projete
com uma técnica proibida ou recorra a uma ação proibida ou incorreta, nunca poderá daí tirar
vantagem pontual. No seguimento de uma técnica proibida ou de uma ação proibida ou incorreta, o
árbitro deverá realizar uma advertência ao atleta infrator, sem dar Shido. Se houver uma segunda
tentativa, dar Shido, que se traduzirá na atribuição de um Ippon para o adversário. Sempre que o
árbitro observar a execução de uma técnica ou de uma ação proibida ou incorreta, deve interromper
e tentar impedir a projeção, para depois explicar de forma pedagógica que não se pode fazer e
porquê, e só perante nova tentativa, penalizar. Aplicar este mesmo princípio a qualquer outro tipo de
penalização: primeiro explicar, e depois, se a infração persistir, castigar.
● O árbitro deverá limitar-se à sua função, NÃO podendo nunca fazer o papel de treinador quer, seja
de um atleta seu ou de outro clube. Está por isso PROIBIDO dar indicações técnicas ou táticas a
qualquer atleta. As únicas indicações que deverão ser dadas são: avisar os atletas se estes
estiverem a cometer algum ato proibido (braços esticados, pega cruzada) e esteja a prejudicar o judo
do seu parceiro com tais atos.
● Antes do início de cada grupo o árbitro deverá reunir com os judocas e dar-lhes uma breve
indicação das regras a seguir.
Técnicas e ações proibidas
São proibidas as seguintes técnicas e/ou ações:
● Todos os sutemis (Ura-nage, Tani-Otoshi, Sumi-gaeshi, etc.)
● Efetuar técnicas em que se agarrem as pernas ou as calças do adversário (ex: Morote-gari, Sukuinage, Kata-guruma, etc.)
● Todas as técnicas em que o judoca caia de joelhos para projectar (ex: Seoi-Otoshi).
● Técnicas em que o braço enrole a cabeça do adversário (ex: Koshi-guruma, Kubi-nage, etc.)
● Sode-tsurikomi-goshi.
● Estrangulamentos e luxações.
● Encadeamentos de Tachi-waza para Ne-waza em atletas até aos 9 anos (inclusive).
Pontuação e tempo de combate
Pontuação
As projeções e imobilizações válidas serão pontuáveis com Ippon (2 pontos) e Wazari (1 ponto).

ADJA Associação Distrital de Judo de Aveiro
Fundada em 27 de Novembro de 2009
Membro da Federação Portuguesa de Judo

Será atribuído Shido ao atleta que incorra em penalização durante o combate. Um Shido
corresponde a um Ippon para o seu oponente.
Tempo de combate
Os combates são cronometrados “em tempo corrido” (sem interrupção por Mate) e têm a duração
definida pela tabela seguinte:
Idades

Duração da Luta

Vantagens Técnicas

Fim da Luta

Tempo de Imobilização

4-5 anos

1:30 minutos

Ippon(2P)

4 pontos

I: 10’’

6-9 anos

2:00 minutos

Ippon (2P) e Wazari(1P)

5 pontos

I: 10’’

10-12 anos

2:30 minutos

Ippon, Wazari

1 Ippon

I: 15’’ | W: 10’’-14’’

O combate poderá ser prolongado se os atletas estiverem empatados no final do tempo.
Cabe ao árbitro fazer a gestão desta situação, conjugando uma decisão desportivamente válida com
as necessidades operacionais de realização da prova e a capacidade física dos atletas; deverá, em
particular, ser evitado que um combate se arraste quando não há ação efetiva de nenhum dos
atletas. Nesta situação, o árbitro poderá declarar vitória por decisão (HANTEI) se for clara uma
diferença de atitude entre os combatentes, mesmo não havendo resultados efetivos.

Treinadores
O treinador deverá estar junto dos seus atletas, nos locais designados ou então nas respetivas
bancadas, controlando as chamadas dos seus competidores pela Mesa de Prova da organização.
A partir do momento em que os atletas entrem no tapete, os treinadores ficam impedidos de dar
qualquer tipo de indicação técnica ou tática para dentro do tapete, assim como deixam de poder
interferir ou dar indicações à arbitragem.
Qualquer reclamação ou observação que os treinadores ou responsáveis dos clubes tenham a fazer
à arbitragem ou a qualquer outro interveniente na prova, deve ser feita discretamente aos
responsáveis da ADJA presentes.
Qualquer treinador, responsável do clube ou atleta que não cumpra estas regras será chamado à
atenção pela organização e, caso insistam na indisciplina ou desobediência, será convidado a sair do
recinto da prova, podendo a ADJA tomar as medidas necessárias para que tal aconteça.

Disposições gerais
A participação neste Torneio implica a aceitação deste Regulamento e de que todos os participantes
inscritos se encontram aptos fisicamente para participarem neste evento competitivo. Os clubes são
inteiramente responsáveis pelos seus participantes, cabendo à Organização prestar, quando
necessário, os primeiros socorros, na medida em que tal lhe seja possível.
As situações omissas neste Regulamento serão decididas pelo Conselho Técnico da ADJA Associação Distrital de Judo de Aveiro.

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
RUA DE PONTA DELGADA Nº 61 - 1000-241 LISBOA
NIF – 501653503

TELEFONE – 218 460 286

TELEMÓVEL – 965 657 296

FAX – 218 461 608

E-Mail: director.tecnico@adjudolisboa.pt
Endereço: www.adjudolisboa.pt
Facebook: www.facebook.com/adjudolisboa

CIRCULAR nº 046/18/DT
Lisboa, 19 de Setembro de 2018
CIRCULAR
VI Torneio Open de Cegos e Baixa Visão

O VI Torneio Open de Cegos e Baixa Visão (seniores) decorrerá no dia 20 de Outubro de 2018 (Sábado).
LOCAL de REALIZAÇÃO: Pavilhão Multidesportivo do Parque de Jogos 1º de Maio (Av. Rio de Janeiro,
Lisboa).
HORÁRIOS:
Masculinos: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -

Pesagens: 15h30 às 16h00

81kg, -90kg; -100kg, +100kg;
Sorteios: 16h15
Femininos: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg,
-70kg, -78kg, +78kg.

Início da Prova Previsto: 16h30

TAXA de INSCRIÇÃO: gratuito.
INSCRIÇÕES: A inscrição dos atletas terá de ser efetuada até às 24h00 do dia 15 de Outubro (Segundafeira), através do site www.adjudolisboa.pt (em http://www.adjudolisboa.pt/atividades/provas).
Poderão ser aceites inscrições até às 12h00 do dia 18 de Outubro (Quinta-feira) desde que,
simultaneamente, seja paga a taxa extra de 5,00 € de acordo com as Normas Administrativas da ADJL
para 2018 (http://www.adjudolisboa.pt/regulamentacao/normas).
A documentação necessária para a participação no I Torneio Open de Cegos e Baixa Visão (Seniores):
comprovativo médico de classificação visual (B1, B2 ou B3), a Licença Federativa atualizada, o Exame
Médico (ou declaração de responsabilidade do clube do atleta) e Seguro Desportivo atualizado. Mais
se informa que a ADJL se reserva no direito de registar fotograficamente o evento e divulgá-lo nos
canais próprios.
O Gabinete Técnico
Luís Dias

Dist.: FPJ/ AD’s/ Clubes / Treinadores;

