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CIRCULAR Nº 041/19  
 
ASSUNTO:  Divulgação de Evento 

  
Odivelas, 22 de fevereiro de 2019 

 
 
 

 
 
Exmos. Senhores, 

 

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

 
→ Torneio de Judo-Troféu Pra-Raposo, Sá Miranda & Associados – Associação Lisboa 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais 
 
  
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 
 
 

/AR 
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O “ ”, organizado pelo Instituto do Judo, irá 

realizar-se no dia 9 de março de 2019 (sábado). 

 

 Pavilhão da EB2/3 Dr. Azevedo Neves na Av. João Paulo II Alto da Damaia 

– 2720–001, 38.745186, -9.226792 

 

: A inscrição tem um custo de 3 Euros por atleta (até dia 6 de março). A 

inscrição após esta data, implica o pagamento de uma taxa de 5€. 

O pagamento deverá ser efetuado pelo clube na totalidade dos seus inscritos diretamente para 

o NIB: 0033 - 0000 - 45436218917 – 05, PT50 - 0033 - 0000 - 45436218917 - 05 e o respetivo 

comprovativo de pagamento deverá ser enviado para o email 

torneioinstitutodojudo@gmail.com. 

 

Só são aceites inscrições através do formulário em anexo e enviada pelo treinador do clube para 

o email torneioinstitutodojudo@gmail.com, impreterivelmente até quarta-feira, dia 6 de março. 

Na inscrição deve constar, o nome do atleta, género, clube, ano de nascimento, peso e licença 

federativa. 
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Pesagem 08h30 – 09h00  

 Regras de acordo com o 

Regulamento dos 

torneios destes escalões 

na Associação Distrital de 

Judo de Lisboa. 

 

 

 

 Medalhas para todos os 

participantes. 

Aquecimento 09h00 

Início 09h30 

Fim 10h30 

 

 

Pesagem 09h30 – 10h00 

Aquecimento 10h00 

Início 10h30 

Fim 11h30 

 

 

Pesagem 10h30 – 11h00  Regras de acordo com o 

Regulamento dos 

torneios destes escalões 

na Associação Distrital de 

Judo de Lisboa. 

 

 Medalhas para todos os 

participantes. 

Aquecimento 11h00 

Início 11h30 

Fim 12h30 

Pesagem 11h30 – 12h00  Combates de 1 minuto 

em tempo corrido com 

ponto de ouro de 1 

minuto em caso de 

empate 

 

 Medalhas para todos os 

participantes. 

Aquecimento 12h00 

Início 12h30 

Fim 13h30 

 

 Por motivos de logística, o torneio terá um máximo de 100 participantes por escalão, 

sendo o critério de participação, a ordem de receção das inscrições. Assim que forem 

atingidas as 400 inscrições as mesmas encerram automaticamente. 



 

 

 

 

 

 Só é permitido a utilização de JUDOGUI BRANCO. 

 Aos treinadores é exigido um comportamento exemplar de boas práticas, sendo 

interdito qualquer tipo de orientação aos atletas no decorrer de cada combate. É 

igualmente interdito ao treinador qualquer tipo advertência á arbitragem podendo, no 

entanto, dirigir-se ao elemento responsável na prova pela arbitragem que estará 

devidamente identificado. 

 Apenas é permitido a circulação no recinto da prova, os atletas em prova, treinadores 

credenciados e organização. Esta norma é obrigação e responsabilidade dos treinadores 

divulgá-la pelos pais e acompanhantes dos atletas. 

 

: Poules de 3 ou 4 atletas, agrupados por categorias de peso. Todos os 

atletas farão no mínimo 2 combates. 

: De acordo com as regras da Associação Distrital de Judo de Lisboa. 

O Instituto do Judo, declina qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes e/ou lesões 

que possam ocorrer durante a prova. Todos os atletas deverão possuir seguro federativo ou 

escolar. Será assegurada a presença de um técnico de saúde no decorrer da prova. 

Os atletas devem deixar com o responsável de equipa ou com o encarregado de educação, todos 

os valores e levarem para o tapete apenas o fato de judo e o fato de treino. 

Caso tenha interesse em participar, agradecemos que nos envie um email a indicar a intenção 

de participar, o mais rapidamente possível, enviando posteriormente a listagem de inscrições. 

 

Saudações Desportivas 

A Equipa do Instituto do Judo 

  



 

 

 

 

Para inscrever o seu educando no torneio, deverá entregar o talão corretamente preenchido ao 

professor de Judo. 

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

Aluno(a):___________________________________________________Ano_______________    

Data de Nascimento:__________________ 

Escola/Clube:__________________________________________________________________ 

O/A Encarregado(a) de Educação tomou conhecimento do conteúdo da informação acima 

transcrita e confirma a participação do seu Educando no “Troféu PRA-Raposo, Sá Miranda e 

Associados” a realizar no próximo dia 9 de março de 2019. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) Encarregado de Educação 



N.º Nome Clube/Escola
Género 
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INSCRIÇÕES (Data limite 06/03/2019) - torneioinstitutodojudo@gmail.com

INSTITUTO DO JUDO "TROFÉU PRA-RAPOSO, SÁ MIRANDA E ASSOCIADOS" -

 9 DE MARÇO DE 2019
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