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CIRCULAR Nº 003/20 
 

 

ASSUNTO: Divulgação de Eventos 
 
 
 

Odivelas, 6 de janeiro de 2020 
 
 
 
 

Exmos. Senhores, 
 

Vimos por este meio proceder à divulgação dos Eventos abaixo indicados: 

→ I Open Juvenis Ana Hormigo – Associação Castelo Branco 
→ XIII Open de Juniores Ana Hormigo – Associação Castelo Branco 
→ I Encontro 2020 Judo na Planície – Associação Beja 

Com os melhores cumprimentos e cordiais, 

 

 
Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 

 
/AR 

 

mailto:secretaria@fpj.pt
http://www.fpj.pt/


ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO 
DE CASTELO BRANCO 

Urb Santiago, Edifício Jardim de Infância nº 2, cv – 6000 Castelo Branco 

 

E-Mail: geral.adjcb@gmail.com / presidente.adjcb@gmail.com  

 

 
 

I Open Juvenis Ana Hormigo 2020 
 

 

Data Sábado, 1 de Fevereiro de 2020 

Local 
Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas José Sanches e 

São Vicente da Beira em Alcains. 

Escalão Etário Juvenis Masculinos e Femininos 

Tipo de Prova Individual por categorias de peso e normas FPJ 

 
Horário 

Pesagens Oficiosas: 8:30 h às 9:00 h, Pesagens Oficiais: 9:00 h às 

9:30 h Sorteio: 9:30 h, Início da Competição: 10:00 h 

 
Inscrições 

Inscrições Gratuitas até 27 de Janeiro Segunda-feira, 

através de email em modelo Excel FPJ. 

Documentação Cartão de Cidadão. 

 
 

Arbitragem 

A cargo da entidade organizadora, contudo solicita-se se possível a 

todas as associações ou clubes participantes, que colaborem com a 

participação de 1 Árbitro devidamente equipado (inscrito junto c/ 

atletas). A ADJCB comparticipa o almoço aos árbitros devidamente 

inscritos. 

Assistência 
Médica 

Permanência de um Fisioterapeuta durante a competição. 

Organização Associação Distrital de Judo de Castelo Branco. 

Apoios 
Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira e 

Câmara Municipal de Castelo Branco. 

Informações Administrativo – José Duarte – 966 200 354 

Prémios Medalhas para os três primeiros classificados. 

Oferta Oferta de almoço aos treinadores (um por clube). 

Responsabilidade 
A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidentes 

inerentes à prova, apesar de providenciar os meios de apoio 

necessários. 
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ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO 
DE CASTELO BRANCO 

Urb Santiago, Edifício Jardim de Infância nº 2, cv – 6000 Castelo Branco 

 

E-Mail: geral.adjcb@gmail.com / presidente.adjcb@gmail.com  

 

 

XIII Open de Juniores Ana Hormigo - 2020  

 
 

Data Sábado, 1 de Fevereiro de 2020 

 

Local 

Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas José 

Sanches e São Vicente da Beira em Alcains. 

Escalão Etário Juniores Masculinos e Femininos. 

Tipo de Prova Individual por Categorias de Peso e Normas FPJ. 

 

Horário 

 

Pesagens Oficiosas: 13:00 h às 13:30 h, Pesagens Oficiais: 

13:30 h às 14:00 h Sorteio: 14:00 h, Início da Competição: 

14:30 h. 

 

Inscrições 

Inscrições Gratuitas até 27 de Janeiro Segunda-feira, 

através de email em modelo Excel FPJ. 

Documentação Cartão Cidadão ou Passaporte. 

 

Arbitragem 

A cargo da entidade organizadora, contudo solicita-se se possível 

a todas as associações ou clubes participantes, que colaborem 

com a participação de 1 Árbitro devidamente equipado (inscrito 

junto c/ atletas). A ADJCB comparticipa o almoço aos árbitros 

devidamente inscritos. 

Assistência Médica Permanência de um Fisioterapeuta durante a competição. 

Organização Associação Distrital de Judo de Castelo Branco. 

Apoios Câmara Municipal de Castelo Branco e Agrupamento de Escolas 

José Sanches e São Vicente da Beira. 

Informações Administrativa – José Duarte – 966 200 354 

Prémios Medalhas para os três classificados. 

Oferta Oferta de almoço aos treinadores (um por clube). 

 

Responsabilidade 

A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de 

acidentes inerentes à prova, apesar de providenciar todos os 

meios de apoio necessários. 

 

mailto:geral.adjcb@gmail.com
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Comemorações do IX ANIVER. Judo Clube de Alvito  

 

 

 

-Poules de 5 judocas 
-Mas. e Femi. Separados 
-combates de 1 minuto e meio 

 

Regras adaptadas: 
1 - Os sutemis não são permitidos. Na primeira vez da sua utilização há aviso, na repetição 
da infração há SHIDO. 
2 - Na aplicação dos castigos na primeira vez há aviso, na repetição da infração há SHIDO. 
3 – Proibição de pegas acima do ombro e utilização de Koshi-Guruma. 
4 – Proibição de seoi-toshi ( técnicas de apoios nos joelhos ). 
5 - O combate começa á voz de hajime com kumi-kata feita. 
6 – No caso de empate no combate há HIKI-WAKE. No final da folha se houver empate na 
classificação, a vantagem será para o resultado entre si e depois para o mais leve. 

1 Controlo 13:00h/14:00h 

2 Aquecimento 14:00h/14:30h 

3 Prova 14:15h/15:15h 

 

 

-Poules de 4 judocas. 
-masc. e fem. Separados. 
-Combates de 1min. 

 

Regras adaptadas: 
1 - Os sutemis não são permitidos. Na primeira vez da sua utilização há aviso, na repetição 
da infração há SHIDO. 
2 - Na aplicação dos castigos na primeira vez há aviso, na repetição da infração há SHIDO. 
3 – Proibição de pegas acima do ombro e utilização de Koshi-Guruma. 
4 – Proibição de seoi-toshi ( técnicas de apoios nos joelhos ). 
5 - O combate começa á voz de hajime com kumi-kata feita. 
6 – No caso de empate no combate há HIKI-WAKE. No final da folha se houver empate na 
classificação, a vantagem será para o resultado entre si e depois para o mais leve. 

1 Controlo 13:00h/14:00h 

2 Aquecimento 14:00h/14:30h 

3 Prova 14:30h/16:00h 

1 Controlo 13:00h/14:00h 

2 Aquecimento 14:00h/14:30h 

3 Prova 14:30h/15:00h 

 

-Poules de 5 judocas . 
-Mas. e Femi. Separados. 
-combates de 2min. 

Regras adaptadas: 

1 - Os sutemis são permitidos unicamente em situação de ataque directo, não podendo ser 
utilizados como forma de contra-ataque. 
2 – Na aplicação dos castigos na primeira vez há aviso, na repetição da infração há SHIDO. 
3 - O combate começa á voz de hajime com kumi-kata feita. 
4 - Nos empates há GoldenScore no máximo de 1 minuto. Se não houver vantagem a 
vitória será para o mais leve. G
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2010/2011 

Nascidos 

em 

2012/2013 

I Encontro 2020 Judo na Planície 

 da AJDBeja  
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Só se aceitam inscrições no ficheiro próprio excel em anexo que terão de 
dar entrada impreterivelmente até dia 23 de janeiro  inscrições Fora do 
prazo não serão aceitas. 
Número limite de inscrições – 200 vagas.  
No dia 24 de janeiro será publicado a lista de inscritos e árbitros no site e 
na página de facebook da AJBeja.  
Só é permitido a utilização de judogi branco.  
Graduação mínima transição de 6 pra 5 ºKyu (cinto branco-amarelo).  
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.  
Só são permitidos no recinto da prova, os atletas em prova, treinadores e 
organização. Esta norma é obrigação dos treinadores divulga-la pelos pais 
e acompanhantes dos atletas.  
Os horários vão ser cumpridos escrupulosamente. Não haverá qualquer 
tolerância para os atletas que cheguem depois dos horários previstos.  
Será montada uma área de tatamis correspondente ao número de 
participantes para que permita realizar cada encontro nos horários 
previstos.  
Não há  momento de paragem entre cada grupo. O Aquecimento será 
feito para todos os atletas no horário dito pela a organização , sendo 
realizado no tapete da prova sob orientação de treinadores indicados pela 
organização.  
Na cerimónia de entregues de medalhas aos 1º, 2º e 3º classificados e 
diplomas aos restantes, não é permitido a presença de mais ninguém 
junto do pódio a não ser os atletas no momento da entrega de prémios e 
organização.  
A Associação responsabiliza-se na produção e recolha de fotos de todos os 
atletas do torneio, de todos os pódios e no mesmo dia estarão disponíveis  



 

 

e publicadas no facebook da AJBeja disponibilizada para o efeito, assim 
como resultados e respetivos dados. 
(https://www.facebook.com/Associação-de-judo-de-Beja)  
Todos os combates só se iniciam e reiniciam á voz hajime com a kumikata 
feita pelos dois judocas.  
Nota-Os clubes que quiserem indicar pelo menos 1 árbitro poderão faze-
lo.  
 
Local – Pavilhão Giminodesportivo de Alvito 
 

 

A Associação do Distrito de Beja deseja a todos mais um bom torneio de 

Judo para os infantis em franco ambiente de Festa e de Convívio a pensar 

no Futuro. 

 

Saber cada dia um pouco mais e usa-lo 

todos os dias para o bem, esse é o 

caminho dos verdadeiros judocas. 
 

 
 

 



Clube - 

Género M ou F Primeiro e último nome Nº L.F. Obrigatório apenas o ano de nascimento
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Pavilhão Giminodesportivo de Alvito
I Encontro 2020 Judo na Plánicie ADJB

Comemorações IX ANIVER. JCAlvito
FICHA DE INSCRIÇÃO

PRAZO DE INSCRIÇÃO TERMINA A 23 DE JANEIRO 
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21
22
23
24
25
26
27
28
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Treinadores : Àrbtiros:

enviar para : associacao.judo.beja@gmail.com

________________________
________________________
________________________

__________________________
__________________________
__________________________
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