
 

 

 

RUA ALVES REDOL, Nº 1, LOJA A/B 

2675-285 ODIVELAS – PORTUGAL 

 

TEL.(+351)213 931 630  

FAX(+351)213 951 679 

E-MAIL: SECRETARIA@FPJ.PT 
WWW.FPJ.PT 

 

CIRCULAR Nº 053/22 
 

ASSUNTO: Divulgação de Evento 
 
 

Odivelas, 28 de março de 2022 

 

Exmos. Senhores, 
  

Conforme solicitado pela Associação de Judo de Beja, vimos por este meio proceder à divulgação 

do Evento abaixo indicado: 

 

→ III Taça Município de Cuba 

 
 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
 
 

mailto:secretaria@fpj.pt




 

 

 

 

 

Data: 23 de abril de 2022 -manhã  

Local: Pavilhão Municipal de Cuba  

 
Escalão: 

Juvenis Masculinos e Juvenis Femininos de acordo com o 
Regulamento de 
Organização de Provas da FPJ. 

 
Horários: 

 • Pesagens das 09:00h às 09:30h 

 • Sorteios imediatamente a seguir às pesagens 

 • Início previsto da competição 10:30horas 

Inscrições: Prazo de inscrições segunda-feira dia 18 de abril 2022  
Para: 
 
 
 Limite para 150 inscrições. 
No dia 19 de abril são publicadas as listas de inscritos. 

Documentação: Licença federativa atualizada para 2022 e cartão de cidadão 

Organização: Judo de Vila Ruiva e Associação de Judo do Distrito de Beja  

 
Apoios: 

Câmara Municipal da Cuba, Junta de freguesia de Vila 
Ruiva, vila de Alvito e Judo Clube de Alvito. 

Prémios: Medalhas para os classificados. 

 
Responsabilidade: 

A organização não se responsabilidade por qualquer tipo de 
acidentes inerentes 
ao decorrer da prova, apesar de providenciar meios de 
apoio e primeiros 
socorros. Clubes que quiserem indicar pelo menos um 
arbitro podem fazê-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras 
Informações 

1– Interdito qualquer comportamento de desrespeito pela 
arbitragem e regras sob pena de 
participação á FPJ para os que prevaricarem. 
2- Á terceira chamada se o atleta não estiver preparado 
para entrar no tapete é dada vitória 
ao opositor por falta de comparência.  
3 - As pesagens encerram impreterivelmente á hora 
determinada. 
4 – As medalhas e são entregues no final da prova. 
5 – A competição iniciará com as categorias mais leves 
masculinas e femininas 
6– Há um número máximo de inscritos de 150 com 
prioridade aos clubes da Zona. 
7– Não são aceites inscrições fora do prazo previsto. 
 

Open de Juvenis        

Regulamento 

III Taça Município de Cuba  

https://docs.google.com/forms/d/10IMku4Mxh6txPXGwXE-

546U0wCrVlElsr4moI5tGIno/edit?usp=sharing 



 

 

  

III Taça Município de Cuba 

 

 

-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. 
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Só se aceitam inscrições no ficheiro próprio excel em anexo que terão de 
dar entrada impreterivelmente até dia 18 de abril, 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 Municipal de Cuba.  
 

 

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. 
 

 
 

 


