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CIRCULAR Nº030/22 
 
ASSUNTO: Taça da Europa de Juniores 2022 (19/20março 2022)  

Normas Participação 
Odivelas, 27 de fevereiro de 2022 

 
Exmos. Senhores, 
 
Irá decorrer em Coimbra a Taça da Europa de Juniores de 19 e 20 de março. Serve a presente 
circular para divulgar as regras da prova e normas para participação. 
 

 A prova irá seguir o Protocolo Covid-19 da IJF. Recomendamos a leitura do protocolo; 

 As normas específicas da prova estão nas Outlines (regulamento) da prova que podem ser 
consultadas aqui: 

 
Resumo das Normas de participação 
1. Ter participado no Campeonato Nacional de Juniores 2022. 
2. Os atletas e treinadores devem estar inscritos na Judobase (IJF)e com o cartão válido – caso 

haja necessidade de requisição de cartões FIJ deve preencher o formulário; 
3. As inscrições terão de ser efetuadas até dia 07 de março (segunda-feira); 
4. São obrigatórios: 

Caso tenham vacinação COMPLETA ou certificado de recuperação ao Covid-19 nos últimos 6 
meses antes do evento – 1 teste PCR negativo não mais que 72 horas antes da chegada ao hotel 
oficial (entrada na “bolha”).  
Caso não tenham vacinação (ou não tem vacinação completa) – 2 testes PCR negativo realizado 
máximo 96 horas antes de chegada a bolha e não menos que 48 horas antes de entrada na 
“bolha” (com um intervalo de 48 horas entre os testes).  

5. Deverão ser enviados para secretaria@fpj.pt, os seguintes documentos:  
a) Certificado Vacinação – em formato PDF -  exemplo: CV Nome. 
b) LiabilityReleaseWaiver -Covid-19(declaração de consentimento) – em formato PDF – 
exemplo: LRV Nome.  
     Pode descarregar o LRW aqui: 
C) Resultado teste PCR – em formato PDF – exemplo: PCR Nome. 
 Um segundo ou terceiro teste(dependente do plano da vacinação) será feito à chegada para 
entrar na “bolha”; 

6. 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 teste; 

7. Os atletas têm de chegar no dia da pesagem até as 12:00 horas e ficar alojados no hotel oficial. 
8. Os treinadores excecionalmente podem entrar na “bolha” no dia da competição do seu atleta. 
9. O preço para os atletas/treinadores é de 135€ que inclui: 

a. 1 noite em quarto duplo em fullboard (almoço/jantar do dia da pesagem) 
b. Teste PCR de entrada na bolha. 

mailto:secretaria@fpj.pt
https://78884ca60822a34fb0e6-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.ssl.cf3.rackcdn.com/up/2022/02/IJF_COVID-19_Protocol_-_10_02_-1644928870.pdf
https://www.eju.net/download-file/?parentId=220559&id=222418
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScklE3vLuZt00fmzuks_4NUzfBEr4vRr_q6PWlSdWF0sMQH0A/viewform
mailto:secretaria@fpj.pt
https://www.eju.net/download-file/?parentId=220559&id=222420
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Opção single: 1 noite em pensão completa+ 1 teste PCR:  150€ (almoço/jantar do dia da 
pesagem) 
Noite extra: em duplo50€.  
Para o estágio internacional (de 21 a 23 de março) serão convocados o 1º e 2º lugar do 
Campeonato Nacional de Juniores 2022.  
 

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 anexo que deve ser enviado para portugalevents@fpj.pt.  
-Declaração de Consentimento devidamente preenchido e assinado por cada encarregado de 
educação e treinador a inscrever e enviados para Secretaria@fpj.pt.  
- Comprovativo de pagamento do hotel + teste PCR e inscrição Judobase (caso seja necessário) 

 
O formulário de inscrição:  
Taça de Europa de Juniores Coimbra 2022 

 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
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