
 

 

 

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 084/22 
 

ASSUNTO: Divulgação de Evento 
 

Odivelas, 06 de maio 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: 

 

→ VIII Open Internacional Cadetes e XVI Estágio Internacional AJDS 2022 

 

Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
 
 
 

mailto:secretaria@fpj.pt
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Convite do Presidente da Direção da AJDS 

 

Caros Judocas e Amigos, 

  

Renovamos em cada época a nossa firme vontade em fazer 

crescer o Judo de Santarém, aportando os eventos internacionais 

que nos aproximam da família  Judoca . 

Estamos convictos que, para além de crescermos com as 

oportunidades, enriquecemos o conhecimento de todos os 

participantes e a sua mais-valia técnica essenciais ao nosso 

desenvolvimento coletivo. 

A cidade de Tomar, palco das últimas edições do   Estágio 

Internacional da AJDS, tem nos seus agentes locais o suporte que 

permite garantir o alto já sucesso. 

A todos os participantes que anualmente nos visitam e que 

compõem já o nosso espólio de amizades expressamos os nossos os 

nossos agradecimentos. 

Sejam bem-vindos. 

 

 

 

 

António Manuel Pedroso Leal 

Presidente da Direção da AJDS 
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Regulamento do Torneio 

Data 10 de Julho de 2022 

Local Pavilhão Municipal de Tomar 

Escalão Cadetes (2005/2006/2007) 

Categorias de Peso 

Masculino -46kg -50kg -55kg -60kg -66kg -73kg -81kg +81kg 

Feminino -42kg -44kg -48kg -52kg -57kg -63kg -70kg +70kg 

Duração 4 Minutos Golden Score Não há Tempo Limite 

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 É obrigatório a utilização de Judogi Branco e Azul. 

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

Inscrições 

As inscrições enviadas até ao dia 04/07, para o Link: 
https://judoajdsantarem.com/xvi-estagio-internacional-ajds/ 

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 7, 50 €; 

As taxas de participação no torneio fora de prazo serão de 10,00 €;  

Os atletas que participarem no estágio estão isentos do pagamento da 

taxa de participação na competição.  

Alojamento 

Para alojamento os clubes que necessitarem, a organização dispõe de 

alojamentos no Regimento de Infantaria 15 e facilitará caso os clubes 

entendam, de contactos com residenciais a preços low Cost, sendo que 

para isso, basta contactar a AJDS pelos contactos já apresentados. 

Responsável Filipe Lopes – 913 498 619 
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Programa do Torneio  

9 de Julho de 2022 

17h00 – 19h00 
Acreditação e receção de atletas e Treinadores de clubes Portugueses 

e estrangeiros; 

18h30 – 19h00 Pesagem Oficiosa; 

19h00 – 20h00 Pesagem oficial; 

Local Pavilhão Municipal de Tomar 

 

10 de Julho de 2022 (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 detetada alguma infração, o infrator será sancionado com a 

proibição de se sentar na cadeira de treinador. 

 

mailto:geral@judoajdsantarem.com
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Informações do XVI Estágio Internacional Competição AJDS 

Data De 11 a 14 de Julho de 2022 

Local Cidade de Tomar; 

Organização Associação Judo Distrito Santarém; 

Responsável 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoshiyuki Hirano – 6ºDan 
1984 – 1990: Takata Dojo / Nishinomiya, Japon. Me Takata ; 

1990 – 1993: Mikage Junior High School / Kobe, Japon. Me Kimura ; 

1993 – 1996   : Mikage Technical High School / Kobe, Japon. Me Fujiki; 

1996 – 2000   : Unversité de Tenri, faculté d’éducation physique,                               

spécialisation de Budo / Nara, Japon. Me Masaki, Me Fuji, Me Hosokawa,                      

Me.Yamamoto, Me Tosa; 

2000: Entraîneur du Judo Club Romont ; 

2002: Enseignant de l’école des métiers et ERACOM de Lausanne ; 

Equipamento 
Judogi / Equipamento desportivo (Calções, T-Shirt, Sapatilhas, Fato 

Banho…)  

Director Técnico Filipe Lopes – 913 498 619; 
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Programa do Estágio 
 

Horários 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 

08h00-08h30      

08h30-09h00     

09h00-09h30 

Acreditação 

   

09h30-10h00    

10h00-10h30 

Treino III Treino V Treino VII 
10h30-11h00 Abertura 

11h00-11h30 

Treino I 
11h30-12h00 

12h00-12h30   Encerramento 

12h30-13h00    

13h00-13h30 

Almoço Almoço Almoço Almoço 13h30-14h00 

14h00-14h30 

14h30-15h00 

Atividade 

Livre 

Atividade 

Livre 

Atividade 

Livre 

 

15h00-15h30  

15h30-16h00  

16h00-16h30  

16h30-17h00     

17h00-17h30 

Treino II Treino IV Treino VI 

 

17h30-18h00  

18h00-18h30 

Acreditação 

 

18h30-19h00  

19h00-19h30 
Jantar Jantar Jantar 

 

19h30-20h00  
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Local do Acreditação / Estágio: 

Local Pavilhão Municipal Cidade Tomar 

Morada Rua Centro Republicano – 2300 Tomar  

 

 

 

 

 

 

Alojamento: 

Reserva de alojamento será da inteira responsabilidade dos participantes, sendo que a 

AJDS Disponibiliza uma lista de contactos de unidades de alojamento nas imediações 

do local de estágio; 

Alojamento da responsabilidade da Organização 

Alojamento Regimento Infantaria 15 

Morada 
Rua de Coimbra, n.º10,  

2300 – 471 Tomar  

Pequeno-almoço Das 08h30 às 9h00 

N.º Limites de Vagas 250 Participantes 
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Contacto para reservas de Alojamento: 

Nome Alojamento Residencial União e Cavaleiros de Cristo 

Contato Telefónico 249321203 Email: hotelcavcristo@gmail.com  

Website https://www.tomarhoteiscavcristoeuniao.com/ 

 

Nome Alojamento Hotel Kamanga 

Contato Telefónico 249 311 555 Email: mail@hotelkamanga.com   

Website https://www.hotelkamanga.com/ 

 

Nome Alojamento Hotel Trovador 

Contato Telefónico 249 322 567 Email: hoteltrovador@hotmail.com 

Website https://www.facebook.com/Hotel-Trovador-560594841128084/  
 

Nome Alojamento Residencial Luanda 

Contato Telefónico 249323200 Email: pensaoluanda@gmail.com 

Website https://www.residencialuanda.com/  

 

Nome Alojamento Hostel 2300 Thomar 

Contato Telefónico 927 444 144 Email: geral@hostel2300thomar.com 

Website http://hostel2300thomar.com/ 

 

Nome Alojamento Hostel Avenida 

Contato Telefónico 960 077 991 Email: avenidahostel@icloud.com 

Website https://www.avenidahostel.com 

 

Nome Alojamento Hotel Bonjardim 

Contato Telefónico 249 313 195 Email: residencial.sinagoga@clix.pt  

Website https://bonjardim.centro-portugal-hotels.com/pt/ 

 

Nome Alojamento Hotel Sinagoga 

Contato Telefónico 249 323 083 Email: hotelsinagoga@gmail.com 

Website https://sinagoga.centro-portugal-hotels.com/pt/ 

 

Nota Importante: 

Todos os participantes devem de fazer a sua reserva o mais rapidamente possível para 

que possam garantir o seu alojamento. 

A organização não se responsabiliza pela falta de alojamento, no entanto poderá 

colaborar para solucionar alguma problema que ocorra com o mesmo. 

 
 
 
  

mailto:geral@judoajdsantarem.com
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https://www.residencialuanda.com/
tel:%2B351%20927%20444%20144
mailto:geral@hostel2300thomar.com
http://hostel2300thomar.com/
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Principais acessos: 

Via rodoviária –  

A1 (Lisboa/Porto) saída de Torres Novas, km 94; 

A23 (Tomar / Coimbra) / A13 (Tomar Oeste) 

Por Ferrovia – Linha do Norte com saída em Entroncamento e interligação ao Ramal Tomar; 

 

Alimentação 

Local Campus do Instituto Politécnico de Tomar 

Morada Quinta do Contador – Estrada da Serra, 2300 – 313 Tomar 

Almoço Das 12h30 às 14h00; 

Jantar Das 19h30 às 20h30; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direções e acessos até Tomar: 

• Aconselhamos todos os participantes a utilizar autocarro ou Comboio; 

• Informamos que a organização irá dispor de transferes, desde a estação 

de Comboios e Autocarros, até ao local de acreditação e depois da 

acreditação para o local de alojamento; 
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Custos de Participação: 

Pack Estágio Alojamento 
Alimentação  Transferes 

Internos 

Priçe 

Peq.Almoço Almoço Jantar 1ªFase 2ªFase 3ªFase 

Gold X X X X X X 175,00€ 190,00€ 210,00€ 

Silver X   X  X 100,00€ 110,00€ 120,00€ 

Bronze X      70,00€ 80,00€ 90,00€ 
 

Datas Limites de inscrição 

1ª Fase  2ª Fase  3ª Fase 

31 Maio 2022 15 Junho 2022 1 Julho 2022 
 

• As inscrições da 1ª fase devem ser liquidadas até às 24h00 do dia 16 de 

Maio de 2022; 

• As inscrições da 2ª fase devem ser liquidadas até às 24h00 do dia 15 de 

Junho de 2022; 

• As inscrições devem ser realizadas através do link: 

https://judoajdsantarem.com/xvi-estagio-internacional-ajds/ 

• A inscrição é individual, referindo sempre o clube a que pertencem; 

• A inscrição apenas ficará validada, após a liquidação da mesma, no 

prazo estabelecido para a fase de inscrição; 

Condições para Treinadores: 

Quando devidamente acreditado com a cédula de treinador:  

a) Acompanhado de 5 ou mais atletas oferta de Pack Gold, quando inscrito 

na 1ª Fase;  

b) Acompanhado de 2 a 4 atletas, oferta de 50% do Pack Gold, quando 

inscrito na 1ª Fase; 
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Tranferes  

a) A organização disponibiliza os transferes no dia da acreditação, no 

percurso entre a estação de Tomar (Comboios/Autocarro) para o local de 

Acreditação e posteriormente para os alojamentos; 

b) Aconselhamos a enviar para o email: geral@judoajdsantarem.com o 

plano de viagem a fim de se coordenar a logística necessária; 

c) Durante o estágio, a organização disponibilizará, transferes entre os 

alojamentos, local de Treino e local de Alimentação; 

Documentação 

1. Devem ser consultados os documentos constantes no site da AJDS, na 

página do XVI Estágio Internacional AJDS:  

https://judoajdsantarem.com/xvi-estagio-internacional-ajds/ 

2. Todos os participantes devem de fazer o Download, do Termo de 

responsabilidade, para preencher e assinar; 

3. O Termo de responsabilidade deve ser entregue no momento da 

Acreditação; 

4. Para efeitos de acreditação é necessário a apresentação do Cartão de 

Cidadão, ou Passaporte, ou Título de Residência / Certificado de 

Vacinação, ou Certificado de Recuperação com o mínimo de 60 dias, ou 

se não for vacinado, Certificado de teste com mínimo de 24horas; 

Resposaveis Técnicos em outras edições: 

 

 Katsuiko 

Kashiwasaki 

2017 

Tiago Camilo 

2018 

Darcel Yandzy 

2019 

Michel Almeida 

2021 

mailto:geral@judoajdsantarem.com
http://www.judoajdsantarem.com/
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Participação mediante o Plano de Retoma de Atividades 

Competitivas AJDS 

Estágios de Competição: 

• Responsabilidade da realização da atividade: 

o Caberá ao Diretor Técnico Associativo, em conjunto com a Comissão de 

Atividades; 

o Ao Diretor Técnico Associativo, caberá a responsabilidade de produzir 

e divulgar o programa da atividade. Fazer a ligação aos responsáveis 

técnicos das atividades. Gerir toda a atividade, tomando todas as 

decisões relativas à atividade; 

o Á Comissão de Atividades AJDS, implementar e aplicar o plano de 

retoma de atividades. Gerir todas as questões logísticas entre elas, 

Acreditação, Testagem, alojamentos, alimentação e Transferes; 

• Tipologia dos Estágios: 

o Nível III – Estágio de âmbito Nacional/Internacional, mais de 81 atletas; 

• Inscrições: 

o Todos os estágios técnicos serão de inscrição obrigatória, para uma 

melhor organização logística da atividade; 

o Todas as inscrições serão realizadas em formato Online, através de 

formulário próprio e divulgado através das plataformas de informação da 

AJDS; 

• Acreditação: 

o A Acreditação passará a ser obrigatória, como forma de controlo de 

participação e organização de logística, antes, durante e após a atividade; 

o Consoante a tipologia dos Estágios, a Comissão de Atividades tomara 

todas as medidas adequadas à organização do momento da acreditação, 

tendo em conta, o espaço e a duração do tempo necessário ao mesmo; 

o A Acreditação terá como tramites os seguintes pontos: 

▪ Receção dos delegados das equipas/clubes; 

▪ Confirmação dos participantes; 

▪ Após a testagem ao COVID-19, receber informação por parte do 

Responsável médico sobre os resultados da testagem; 

mailto:geral@judoajdsantarem.com
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▪ Após a testagem cabe aos responsáveis de cada equipa/clube 

fazer a liquidação dos custos inerentes à atividade; 

• Regras Sanitárias: 

o Atletas Vacinados – Certificado Vacinação 2 doses / Certificado 

Recuperação com o mínimo de 60 dias; 

o Atletas não Vacinados - Obrigatório teste de antigénio 24h; 

o Treinadores / Árbitros / Staff Vacinados - Certificado Vacinação 2 

doses / Certificado Recuperação com o mínimo de 60 dias; 

o Treinadores / Árbitros / Staff Não Vacinados - Obrigatório teste de 

antigénio 24h; 

• Balneários/Vestiários:  

o Todos os atletas, masculinos e femininos, devem de se apresentar no 

local de treino devidamente equipados para o treino (Técnico/Físico);  

o Apenas será permitido deixar roupa ou qualquer outro tipo de utensílio 

pessoal dentro do balneário/vestuário, em caso de emergência, tal como 

obrigatoriedade de ir a algum serviço de urgência hospitalar; 

o Tomar banho/duches, serão evitados, até que as orientações sanitárias 

não sejam alteradas, apenas no espaço do alojamento será permitido; 

• Alimentação: 

o A organização terá ao dispor de todos os participantes, um local próprio 

para serem realizadas todas as refeições (Almoços / Jantares); 

o Os participantes serão encaminhados através de transferes 

aprovisionados pela organização; 

o Os horários para a alimentação serão apresentados no momento da 

entrega de toda a documentação durante a acreditação. 

o Para uma melhor gestão, a organização nomeará um responsável que fará 

a ponte entre o local das refeições e os participantes. 
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• Transferes: 

o A organização promovera os transferes para as equipas/clubes 

participantes na atividade; 

o Ao mesmo tempo não serão colocados obstáculos as equipas/clubes que 

manifestem a vontade de se deslocar em transporte próprio, mediante 

termo de responsabilidade; 

o No local da realização da atividade, serão colocados em local visível os 

horários de chegada e saída dos transferes, assim como os contactos 

diretos do responsável indicado pela organização, para a gestão dos 

transferes; 

• Horários:  

o Os horários da atividade serão sempre provisórios, para o caso de terem 

de ser ajustados; 

o O Diretor Técnico da AJDS assumirá sempre a gestão dos horários em 

coordenação com os responsáveis técnicos dos Estágios. 

• Desenvolvimento do Estágio: 

o Todos os participantes devem de participar em todos os treinos, devendo 

cumprir todas as normas de segurança em vigor; 

o A máscara deve ser apenas retirada para o momento do treino, logo que o 

mesmo termine e seja dada autorização para a saída do Tatami, a 

mascara deve ser imediatamente reposta, a fim de cumprir as normas em 

vigor sobre a etiqueta respiratória; 

o Nos tempos de descanso devem de respeitar as normas de distanciamento 

social, assim como a etiqueta respiratória. 

o Caso haja alguma questão relacionada com o desenvolvimento do 

evento, a situação deverá ser comunicada ao responsável do estágio 

(Diretor Técnico AJDS). 
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