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CIRCULAR Nº059/21 
 
ASSUNTO: Taça da Europa de Juniores 2021 (3/4 julho 2021)  

Normas Participação 
Odivelas, 27 de maio de 2021 

 
Exmos. Senhores, 
 
Irá decorrer em Coimbra a Taça da Europa de Juniores de 3 a 4 de julho.Serve a presente circular 
para divulgar as regras da prova e normas para participação. 
 

 A prova irá seguir o protocolo da Federação Internacional de Judo (em sistema de bolha e 
sem qualquer contacto com o exterior). Recomendamos a leitura do protocolo; 

 Asnormas específicasda prova estão nas Outlines da prova que podem ser consultadasaqui: 
 
Resumo das Normas de participação 
1. Os atletas devem estar inscritos na Judobase (IJF)e com o cartão válido – caso haja necessidade 

de requisição de cartões FIJ deve preencher o formulário; 
2. Por motivos de segurança há um limite de cotas de participação definido pela União Europeia 

Judo, sendo que de Portugal poderão competir 45 atletas e ser inscritos 10 treinadores de clube; 
3. Caso haja cotas por preencher de outros Países a 14 dias da competição, as mesmas serão 

realocadas pela UEJ e pela organização,podendo eventualmente a quota de participação de 
Portugal sofrer um incremento; 

4. As cotas de participaçãonacionais serão preenchidas por ordem de inscrição recebidas. 
Considera-se uma inscrição recebida apenas quando efetuados os pagamentos relativos à 
inscrição, assim como o envio de toda a documentação; 

5. Cada clube apenas pode inscrever um treinador sendo a participação do mesmo condicionada à 
existência de cota disponível. Os atletas podem ser acompanhados pelos treinadores nacionais; 

6. As inscrições terão de ser efetuadas até dia 10 de junho (quinta-feira); 
7. São obrigatórios 2 testes PCR negativos anteriores à prova, realizados 5 dias antes e48h antes do 

dia de entrada na bolha. Estes resultados (da responsabilidade de cada atleta/treinador) 
deverão ser enviados para secretaria@fpj.pt. Um terceiro teste será feito à chegada ao hotel 
para entrar na “bolha”; 

8. Depois de efetuarem o teste de entrada na “bolha” no hotel oficial, os agentes desportivos 
terão que aguardar o resultado do teste no quarto até serem contactos e informados do 
resultado do 3º teste; 

9. Após entrada na bolha é estritamente proibida qualquer contacto com o exterior, toda a 
alimentação será no hotel /pavilhão e transportes terão de ser feitos em veículos da 
organização. 

10. Qualquer quebra nas regras da bolha e do Protocolo de Segurança, além de colocar em perigo 
todo o evento, implica desqualificação do infrator, podendo ser excluída toda a equipa. 

mailto:secretaria@fpj.pt
http://www.fpj.pt/
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2021/01/IJF_Protocol_for_resuming_IJF_-1611521509.pdf
https://www.eju.net/event/junior-european-judo-cup-ijf-b-examination-5/201624/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScklE3vLuZt00fmzuks_4NUzfBEr4vRr_q6PWlSdWF0sMQH0A/viewform
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11. Atletas e treinadores têm de entrar no hoteldois dias antes do dia de prova (véspera do dia de 
pesagens) e terão de ficar alojados nos hotéis oficiais; reservados através da F.P.Judo. 
Num esforço da Federação Portuguesa de Judo, com o objetivo de apoiar os clubes/atletas e 
assegurar uma maior participação na prova, a FPJ definiu o preço para os atletas/treinadores 
nacionais de 150€ que inclui: 

a. Duas noites em quarto duplo em fullboard (pensão completa) 
b. Teste PCR de entrada na bolha. 

Opção single: duas noites em pensão completa+ 1 teste PCR:  190€ 
Noite extra (após as duas obrigatórias): em duplo60€ / em single 75€ 
 

Resumos dos Documentos necessários para completar inscrição: 
-Inscrição Judobase (já referido no ponto 1) 
-Formulário inscrição:A inscrição na prova e reservas de alojamento devem ser feitas através de 
formulário próprio que deve ser enviado para portugalevents@fpj.pt.  
-Termo de Responsabilidade e a Declaração de Consentimentodevidamente preenchido e 
assinado por cada encarregado de educação e treinador a inscrever e enviados 
parasecretaria@fpj.pt. Ambos os documentos serão disponibilizados posteriormente à aprovação 
da inscrição. 
- Comprovativo de pagamento do “hotel + teste PCR “e inscrição Judobase (caso seja necessária) 

 
 
Sugerimos para que, de forma a minimizar os custos de participação, procurem informação relativa 
aos testes PCR, junto das respetivas Câmaras Municipais de cada clube, de forma minimizarem os 
custos dos dois testes  PCR que têm de efetuar antes do evento. 
 

O formulário de inscriçãoserá partilhadomais tarde para que se proceda à mesma. 
 
 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 
 
/MG 
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