CIRCULAR Nº 122/19
ASSUNTO: Taça da Europa de Cadetes 2019 (Convocatória)
Odivelas, 12 de abril de 2019

Exmos Senhores

Como habitualmente irá decorrer em Coimbra a Taça da Europa de Cadetes nos dias 25 e 26 de
maio.
Serve a presente circular para divulgar as seguintes informações sobre a prova.
Convocatória
1. Os dois primeiros classificados do Campeonato AS Nacional de Cadetes 2019, nas
categorias oficiais, são convocados para a Taça da Europa de Cadetes de Coimbra.
2. Os atletas que já obtiveram os mínimos para o Campeonato de Europa de Cadetes deste
ano.
3. O pagamento da taxa de participação UEJ no valor de 10€, é suportada pela F.P.Judo para
os atletas convocados.
4. A lista de atletas convocados é a seguinte:

MASCULINOS
-50 Kg

FEMININOS
-40 Kg

1 – Ricardo Pires (JCPN)

1 – Madalena Vasques (ULHT)

2 – Joaquim Rovira (AAC)
-55 Kg

-44 Kg

1 – Francisco Soares (JCVi)

1 – Sofia Cardoso (SAD)

2 – Miguel Gago (AAC)

2 - Rita Pereira (EJPb)

-60 Kg

-48 Kg

1 – Bernardo Fernandes (ACM)

1 – Raquel Brito (SAD)

2 – Bruno Caldeira (SFGP)

2 – Joana Morgado (JCVa)

-66 Kg

-52 Kg

1 – David Barros (ULHT)

1 – Teresa Santos (AAC)

2 – Pedro Raposo (CAAL)

2 – Maria Sena (AcJF)
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-73 Kg

-57 Kg

1 – Rodrigo Pires (SLB)

1 – Fátima Costa (JCC)

2 – Vicente Ribeiro (SCP)

2 – Joana Bastos (AJAm)

-81 Kg

-63 Kg

1 – Pedro Lima (EJND)

1 – Marta Loureiro (SLB)

2 – Alexandre Soares (ACM)

2 – Carolina Gonçalves (SCP)

-90 Kg

-70 Kg

1 – Lourenço Pimenta (SLB)

1 – Carolina Paiva (ULHT)

2 – Ricardo Lopes (JCCa)

2 – Ana Ávila (JCSC)

+90 Kg

+70 Kg

1 – Max Mazyar (CNSu)

1 – Beatriz Moreira (AAC)

2 – José Pacheco (SLB)

2 – Filipa Teixeira (AcJF)
3 – Alexandra Morais (SCP)
4 – Margarida Bernardo (CIMM)

Normas de participação Taça da Europa de Cadetes
Atletas Convocados
1. Os Atletas devem estar inscritos na Judobase (IJF) – ver Circular nº 54/18 sobre requisição
cartões FIJ.
2. Devem preencher o formulário, cujo link segue abaixo.
3. Será garantido alojamento para prova e estágio, para os atletas não pertencentes à
ADJCoimbra, mediante pedido de reserva, através do formulário.
4. Aos atletas convocados que não participem no estágio, não é garantido alojamento durante
a competição.
5. Será garantido transporte entre Lisboa → Coimbra (24.05.2019) e Coimbra → Lisboa
(29.05.2019) para prova e estágio, mediante pedido de reserva, através do formulário.

Atletas não Convocados
1. OS Atletas devem estar inscritos na Judobase (IJF), e devem ter participado no CASN Cadetes
2019 ou ter possuído o estatuto de efetivo para a prova.
2. Devem preencher o formulário, cujo link segue abaixo.
3. É obrigatório o pagamento da taxa de participação da UEJ no valor de 10€/atleta.
4. A data limite para envio de toda a documentação e pagamento Judobase é dia 10/05/2019.
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5. Os atletas não convocados poderão utilizar o transporte da FPJ, mediante o pagamento de
10€ por viagem (2 viagens 20€)
Nota: A Federação Portuguesa de Judo, decidiu não limitar a participação de atletas
nacionais, no entanto salienta-se que o nível competitivo do evento é elevado - prova do
circuito mundial do escalão com equipas principais do Canadá, Rússia, Grã-Bretanha, Itália,
Espanha, entre outras - pelo que se apela ao bom senso dos treinadores de clube na
avaliação do nível técnico, tático e competitivo dos atletas a selecionar para participação a
expensas próprias.

Acompanhamento Atletas
1. Os treinadores que pretendam acompanhar os seus atletas na cadeira de treinador devem
estar inscritos na Judobase, devendo solicitar a inscrição na prova, através do envio da ficha
em anexo.
2. Os treinadores Nacionais poderão acompanhar os atletas nacionais durante a prova
(convocados e não convocados), no entanto será dada prioridade no apoio aos atletas
convocados.
3. Para as Taças da Europa os treinadores devem respeitar o seguinte DressCode:
Sorteio:
Fato e gravata
Fase de eliminatórias: Fato treino (cores nacionais/clube) ou fato e gravata
Bloco Finais:
Fato e gravata

Pesagens
1. No momento das pesagens oficiais, que se realizarão na véspera do dia de competição, é
obrigatório apresentar Passaporte ou cartão do cidadão + cartão de acreditação.
2. Horários e locais – ver programa anexo.
3. Pesagem Sorteada: na manhã da competição, serão sorteados 4 atletas por categoria de
peso (exceto nas categorias de +70 e +90) para efetuarem um controle de peso com as
mesmas regras das pesagens oficiais. Os atletas não podem ter mais de 5% sobre o limite
superior da sua categoria de peso.
4. Documentação obrigatória para o Pesagem Sorteada: Cartão de acreditação.

Judogi e Dorsais
1. Os atletas só podem competir com judogis com selo Vermelho FIJ.
2. Todas as partes do equipamento (casaco, calças e cinto) tem que ser da mesma marca e
possuir logo “IJF approved”.
3. Os cintos de 1ºkyu ou graduação inferior não necessitam de “IJF approved”.
4. Recomenda-se a consulta do site: www.ijf.org
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5. Para participarem em provas da UEJ/FIJ, todos os competidores terão de possuir
obrigatoriamente o Back number oficial com o seu nome e abreviatura do país.
6. O dorsal deve ser adquirido num dos seguintes endereços: www.mybacknumber.com ou
www.ijfbacknumber.com
Recomenda-se a consulta dos outlines da prova TAÇA EUROPA CADETES COIMBRA 2019

Prazos
Todos os atletas e treinadores tem que preencher o formulário até 10 de maio, terça-feira.
Link atletas:

https://forms.gle/vv7Y8AaYELzV6Q74A

Link treinadores:

https://forms.gle/gY849XPCqHxGcviSA

Acreditação
1. Os atletas que procedam ao preenchimento do formulário, serão incluídos na prova, no
entanto, recomenda-se fortemente que, um elemento por clube, proceda à confirmação
dos atletas do clube e levantamento das acreditações (obrigatória para a pesagens) na
sexta-feira (24/05/2019) entre as 10:00-16:00 no Hotel D. Luís em Coimbra.
2. As anulações devem ser enviadas para portugalevents@fpj.pt, até as 17:00 de quinta-feira
(23/05/2019).
3. Aos atletas que não anulem a inscrição e não se apresentem às pesagens, será aplicada uma
taxa de ausência (10€) podendo adicionalmente serem aplicadas outras medidas
disciplinares.

Com os melhores cumprimentos e cordiais

Saudações Desportivas
O Presidente FPJ

Jorge Fernandes
JR/SO
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