
 

 

 

RUA ALVES REDOL, Nº 1, LOJA A/B 

2675-285 ODIVELAS – PORTUGAL 

 

TEL.(+351)213 931 630  

FAX(+351)213 951 679 
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CIRCULAR Nº 044/22 
 

ASSUNTO: Divulgação de Eventos 
 
 

Odivelas, 21 de março de 2022 

 

Exmos. Senhores, 
  

Conforme solicitado pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, vimos por este meio 

proceder à divulgação do Evento abaixo indicado: 

 

→ Iº Almonda CUP - Juvenis 

 
 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
 
 

mailto:secretaria@fpj.pt


 

  



Associação de Judo Distrito Santarém 
geral@judoajdsantarem.com / http://www.judoajdsantarem.com/ 

Apoios:                            Patrocinadores: 

 

Regulamento do Torneio 

Data 10 de Abril de 2022 

Local Palácio Desportos de torres Novas 

Escalão Juvenis (2008/2009) 

Categorias de Peso 

Masculino -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81 

Feminino -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 

Observações 

O regulamento permite, para além das categorias dos extremos superior ou 

inferior criar mais uma ou duas categorias, desde que haja um mínimo de 2 

atletas nas categorias a criar. 

Documentação 

Todos atletas no momento da pesagem terão de ser portadores do documento 

de identificação (B.I/C.C/Passaporte) / Certificado Vacinação / Certificado 

Recuperação mínimo 60 dias (Ver regras Sanitárias fim do Documento) 

Arbitragem 

A responsabilidade da arbitragem está a cargo da Comissão Associativa de 

Arbitragem, aplicando as normas em vigor adotadas pela Federação 

Portuguesa de Judo. 

Sistema de 

Competição 

A competição será individual, com eliminatórias direta, o sistema de 

repescagem é dupla. No caso de existirem menos de oito atletas serão feitas 

poules. 

Equipamento Não será obrigatório a utilização de Judogi Branco e Azul. 

Sorteios Os sorteios serão realizados no dia do 10 de Abril 2022 (Ver programa) 

Inscrições 

As inscrições enviadas até ao dia 04/04, para o Link: 

http://judoajdsantarem.com/provas-desportivas/  

As listas de inscritos serão divulgadas na Quarta-feira anterior ao Torneio. 

Taxa de 

Participação 

A taxa de participação no Torneio dentro dos prazos será de 5, 00 €; 

As taxas de participação no torneio fora de prazo serão de 7, 50 €;  

Pagamentos devem ser efetuados para IBAN n.º PT50 0045 5432 

4009734599834 e SWIFT: CCCMPTPL 

Alojamento 

Para alojamento, os clubes que necessitarem, a organização dispõe de 

contactos com residenciais/hoteis a preços low Cost, sendo que para isso, 

devem de contactar diretamente os mesmo e realizarem a reserva, através dos 

contactos que abaixo apresentamos; 

Responsável Filipe Lopes – 913 498 619 
 

  

http://judoajdsantarem.com/provas-desportivas/


Associação de Judo Distrito Santarém 
geral@judoajdsantarem.com / http://www.judoajdsantarem.com/ 

Apoios:                            Patrocinadores: 

 

Programa da Competição 

08h00 – 09h00 Acreditação de atletas e treinadores; 

08h00 – 09h00 Pesagens oficiais; 

09h00 – 09h45 Sorteio; 

10h00 Início da Competição; 
Nota: Só será permitido pesar atletas que apresentem além dos documentos (CC/Passaporte), a 

acreditação no evento; 

 

Conduta de Treinadores e Delegados: 

1. O treinador e em último o delegado à prova, serão os responsáveis pela 

conduta dos Judocas no início, durante e no final da competição, 

nomeadamente antes e no final de cada combate; 

2. Evitar qualquer gesto de desrespeito para com os árbitros, organização e 

público; 

3. Não haverá bloco de finais, sendo por isso possível aos treinadores usarem 

fato treino durante toda a competição, desde que no mesmo esteja a 

indicação do Clubes, Associação ou mesmo Federação. No entanto nada 

impede de usarem fato completo. 

4. É estritamente proibido aos treinadores orientarem os seus atletas com 

calçado desapropriado (Chinelos), Bonés, Calças de ganga, entre outros.   

5. Caso seja detectada alguma infração, o infrator será sancionado com a 

proibição de se sentar na cadeira de treinador. 

 

 

 

 

 

 



Associação de Judo Distrito Santarém 
geral@judoajdsantarem.com / http://www.judoajdsantarem.com/ 

Apoios:                            Patrocinadores: 

 

Alojamentos: 

Nome Hotel Contactos: 

Hotel  

Cavaleiros 

Praça 5 de Outubro 

2350 – 418 Torres Novas  

Contacto telefónico: +351 249 819 370 

Email: geral@hoteldoscavaleiros.pt   

Hotel 

Torres Novas 

Praça 5 de Outubro, n.º5 

2350 – 418 Torres Novas  

Contacto Telefónico: +351 249 813 660 

Email: geral@hoteltorresnovas.pt  

Hotel 

Aires da Serra 

Avenida dos Negreus, n.º70 

2350 – 471 Torres Novas 

Contacto Telefónico: +351 249 824 824 / +351 965 593 833 

Email: geral@hotelairesdaserra.com  

Casa dos 

Arrábidos 

Rua de Santo António, n.º38 

2350 – 559 Torres Novas 

Contacto Telefónico: +351 249 812 031 / +351 919 659 629 

Email: casaarrabidos@netcabo.pt  
 

Regras Sanitárias 

Atletas 
Escalões Juniores / Seniores 

Idade mínima de 

Participação 
16 Anos 

Atletas Vacinados 
Certificado Vacinação 2 doses / Certificado Recuperação 

com mínimo de 60 dias; 
Atletas não Vacinados Obrigatório apresentação de teste de antigénio 24h; 

Treinadores 

Treinadores Vacinados 
Certificado Vacinação 2 doses / Certificado Recuperação 

com mínimo de 60 dias; 
Treinadores não Vacinados Obrigatório apresentação de teste de antigénio 24h; 
Nota importante: A não apresentação da documentação acima descrita impedirá o 

participante de participar na atividade 

 

 

Diretor Técnico AJDS 

Treinador Grau III – 4º Dan 
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