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CIRCULAR Nº 144/22 
 
ASSUNTO: Campeonato Nacional de Equipas Juvenis (Open) 

Campeonato Nacional de Equipas Juniores (Open) 
Lisboa, 1 de setembro de 2022 

 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
Vimos por este meio divulgar o programa das provas em epígrafe a realizar no Complexo Municipal 

dos Desportos "Cidade de Almada"– sito na Alameda Guerra Junqueiro, Feijó- Almada - no 

próximo dia 15 de outubro de 2022, sábado. 

A prova será organizada pela Federação Portuguesa de Judo em conjunto com a ADJ Setúbal. 
 

O Programa das Provas é o seguinte: 

 

DATA Sábado, 15de outubro 2022 

LOCAL 
Complexo Municipal dos Desportos "Cidade de Almada" 
Alameda Guerra Junqueiro, Feijó- Almada  

  

PROVA Campeonato Nacional de Equipas Juvenis  

ESCALÃO Juvenis Masculinos e Femininos 

CATEGORIAS 
Masc: +38KG e -46KG, -50KG, -55KG, -60KG, -66KG; +66 e -81KG 
Fem: +36KG e 44KG,-48KG,-52KG,-57KG,+57KG e -70KG 

  

Sexta-feira 14 de outubro 

PESAGENS OFICIOSAS 18h30-19h00 
PESAGENS OFICIAIS 19h00-19h30 

  

Sábado, 15de outubro 2022 

PESAGENS OFICIOSAS 08h30-08h45 
PESAGENS OFICIAIS 08h45-09h30 

SORTEIO 09h30 
INÍCIO DA PROVA 10h30 
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PROVA Campeonato Nacional de Equipas Juniores 

ESCALÃO Juniores Masculinos e Femininos 

CATEGORIAS 
Masc: -60KG, -66KG, -73KG,-81KG,+ 81KG 
Fem: -52KG, -57KG,-63KG,-70KG, +70KG  

  

Sexta-feira 14 de outubro 

PESAGENS OFICIOSAS 19h30-20h00 
PESAGENS OFICIAIS 20h00-20h30 

  

Sábado, 15de outubro 2022 

PESAGENS OFICIOSAS 12h00-12h15 
PESAGENS OFICIAIS 12h15-13h00 

SORTEIO 13h00 
INÍCIO DA PROVA 14h00 (previsto) 

 
No Bloco de Finais CN Equipas Juniores será obrigatório o uso de fato e gravata por parte dos 
treinadores. 
 
A pesagens oficial da equipa é válida apenas no caso de todos os elementos, que constituem a 
equipa, se apresentarem em conjunto para a pesagem. 
 
Aproveitamos para relembrar o Artigo 8º do Regulamento de Organização de Provas: 
 

Artigo 8.º 

Inscrição nas Provas por Equipas 

1. Nas provas por Equipas, cada Clube apenas pode inscrever uma Equipa. 

2. As Equipas podem ser constituídas por Atletas do respetivo Clube, independentemente de 

poderem estar inscritos noutros Clubes que não tenham sede em Portugal, assim como por 

Atletas de outro(s) Clube(s) com sede em Portugal que não participe(m) nessa prova, devendo 

constar a sua identificação da relação nominal referida no n.º 4 deste artigo, e circunscrevendo-

se essa inscrição à participação na respetiva prova por esses Clubes. 

3. No caso de inscrição de Atletas de outro(s) Clube(s), nos termos do número anterior, não existe 

limitação ao número de atletas desse(s) Clube(s) na pesagem, mas na composição das equipas 
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para cada encontro os Atletas nacionais do Clube que a Equipa representa têm de estar em 

maioria. 

4. Os Clubes deverão enviar, juntamente com a sua inscrição, a relação nominal dos Atletas que 

poderão vir a inscrever na prova, limitada ao dobro das possíveis inscrições, sem obrigatoriedade 

de indicação das categorias de peso. 

5. Nas provas por Equipas, o Clube pode apresentar um Atleta efetivo e um suplente em cada 

categoria de peso. 

 
 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
 


