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CIRCULAR Nº 022/22 
 

ASSUNTO: Divulgação de Evento 
 
 

Odivelas, 21 de fevereiro de 2022 

 

Exmos. Senhores, 
  

Conforme solicitado pela Associação Distrital de Judo de Lisboa, vimos por este meio proceder à 

divulgação do Evento abaixo indicado: 

 

→ Torneio Open Instituto Judo 2022  

 

 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
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Amadora, 18 de Fevereiro de 2022 
 
 

Torneio Open de Benjamins, Infantis e Iniciados do INTITUTO DO JUDO 2022 
 
 

O Torneio Open de Benjamins, Infantis e Iniciados do INSTITUTO DO JUDO 2022 irá realizar-se no dia 

12 de Março de 2022 (Sábado). 

 

LOCAL de REALIZAÇÃO: Pavilhão da Escola Secundária Seomara da Costa Primo (R. Elias Garcia nº 329, 

2700-323 Amadora). 

 

TAXA de INSCRIÇÃO: 3,00 € por atleta (todos os atletas). 

O pagamento deverá ser efetuado pelo Clube responsável pelo(s) atleta(s) no acto da inscrição e 

através de transferência bancária para o NIB: 0033 0000 4543 6218 9170 5 e, o comprovativo de 

pagamento, juntamento com o nome do(s) atleta(s) a que se refere(m) o(s) pagamento(s), ser enviado 

para judoaguaslivres@gmail.com. 

HORÁRIOS: 

Torneio Open de Benjamins, Infantis e Iniciados do INSTITUTO DO JUDO 

*INICIADOS 2010 

*INFANTIS 2011 

Pesagem 08h15 – 08h45 • Regras de acordo com 

o Regulamento dos 

torneios destes 

escalões na ADJL. 

• Medalhas para todos 

os participantes. 

Aquecimento 08h45 

Início 09h15 

Fim 10h30 

*BENJAMINS 2012 

Pesagem 9h15 – 9h45 • Regras de acordo com 

o Regulamento dos 

torneios destes 

escalões na ADJL. 

• Medalhas para todos 

os participantes. 

Aquecimento 9h45 

Início 10h15 

Fim 11h30 
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*BENJAMINS 2013 

Pesagem 10h15 – 10h45 • Regras de acordo com 

o Regulamento dos 

torneios destes 

escalões na ADJL. 

• Medalhas para todos 

os participantes. 

Aquecimento 10h45 

Início 11h15 

Fim 12h30 

*BENJAMINS 2014 

Pesagem 11h15 – 11h45 • Regras de acordo com 

o Regulamento dos 

torneios destes 

escalões na ADJL. 

• Medalhas para todos 

os participantes. 

Aquecimento 11h45 

Início 12h15 

Fim 13h30 

*É obrigatório todos os judocas apresentarem-se de judogi branco e Treinadores apresentarem-se 

de fato de treino. 

 

INSCRIÇÕES: 

• A inscrição dos atletas terá de ser efetuada até às 24h00 do dia 7 de Março (segunda-feira), 

através do preenchimento do formulário inserido no seguinte link: INSCRIÇÃO NO TORNEIO DO 

INSTITUTO DO JUDO 2022 e simultaneamente através do pagamento da taxa de inscrição acima 

referida, ou seja, a inscrição só fica validada após preenchimento do formulário e do pagamento 

da taxa de inscrição; 

• Poderão ser aceites inscrições até às 12h00 do dia 9 de Março (quarta-feira) desde que, 

simultaneamente, seja paga a taxa de 10,00€. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

1. Por motivos de logística, o torneio terá um máximo de 100 participantes por escalão, sendo o 

critério de participação, a ordem de receção das inscrições. Assim que forem atingidas as 400 

inscrições as mesmas encerram automaticamente; 

2. Só é permitido a utilização de JUDOGUI BRANCO; 
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3. 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; 

4. Apenas é permitido a circulação no recinto da prova, os atletas em prova, treinadores 

credenciados e organização. Esta norma é obrigação e responsabilidade dos treinadores 

divulgá-la pelos pais e acompanhantes dos atletas; 

5. Poules de 3 ou 4 atletas, agrupados por categorias de peso. Todos os atletas farão no mínimo 2 

combates. 

 

REGRAS DE ARBITRAGEM: De acordo com as regras da Associação Distrital de Judo de Lisboa. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

1. Os atletas não têm obrigatoriedade de apresentar um teste laboratorial negativo para a 

SARs-CoV-2. 

2. Todos os Treinadores e Pais/Encarregados de Educação que acompanhem os atletas à 

competição, terão de cumprir as regras da DGS à data do evento; 

3. A utilização de máscara é obrigatória para todos os agentes desportivos, exceção para os atletas 

em situação de combate (entre a entrada e a saída da área de competição); 

4. Todos os agentes desportivos devem seguir as regras de etiqueta respiratória, lavagem correta 

das mãos e correta utilização da máscara. 
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A documentação necessária para a participação no Torneio Open de Benjamins, Infantis e Iniciados do 

INSTITUTO DO JUDO 2022, integra: a Licença Federativa atualizada, o Exame Médico (ou declaração de 

responsabilidade do clube do atleta) e Seguro Desportivo atualizado. Mais se informa que o INSTITUTO 

DO JUDO se reserva no direito de registar fotograficamente o evento e divulgá-lo nos canais próprios. 

O INSTITUTO DO JUDO, declina qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes e/ou lesões que 

possam ocorrer durante a prova. Todos os atletas deverão possuir seguro federativo ou escolar. Será 

assegurada a presença de um técnico de saúde no decorrer da prova. 

Os atletas devem deixar com o responsável de equipa ou com o encarregado de educação, todos os 

valores e levarem para o tapete apenas o fato de judo e o fato de treino. 

O acto de inscrição neste Torneio Open de Benjamins, Infantis e Iniciados do INSTITUTO DO JUDO 2022 

é simultaneamente um acto de aceitação e concordância com todas as regras, normas e informações 

constantes nesta circular. 

Caso tenha interesse em participar, agradecemos que preencha o formulário de inscrição o mais 

rapidamente possível. 

 

 

Saudações Desportivas 

A Equipa do INSTITUTO DO JUDO 
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