
 

 

 

CIRCULAR Nº 043/23 
 

ASSUNTO: Taça da Europa de Juniores Coimbra 2023 (25/26 março 2023)  
Normas Participação 
 

Odivelas, 2 de março de 2023 

 
 

Exmos. Senhores, 
 
Irá decorrer em Coimbra a Taça da Europa de Juniores nos dias 25 e 26 de março.  
Serve a presente circular para divulgar as regras da prova e normas para participação. 
 

 As normas específicas da prova podem consultar nos Outlines (regulamento) da prova, para 
descarregar aceder ao seguinte link: "outlines" - regulamento da competição 

 
Resumo das Normas de participação 
1. Ter participado no CASN de Juniores 2023. 
2. Os atletas e treinadores devem estar inscritos na Judobase (IJF) e com o cartão válido – caso 

haja necessidade de requisição de cartões FIJ deve preencher o formulário; 
3. As inscrições no Judobase terão de ser efetuadas até o dia 10 de março (sexta-feira) até as  

12:00 horas. (regras da União Europeia de Judo) 
4. É obrigatório para todos os participantes, atletas e treinadores: Enviar para a secretaria@fpj.pt 

(em seguinte formato, exemplo: Pedro Oliveira LRW.pdf) o consentimento devidamente 
preenchido, podem descarregar: Descarregar LRW aqui 

5. Taxa da inscrição: EJU FEE 10€ por atleta, os treinadores são isentos.  
 
ALOJAMENTO:  
Nota importante: Não é obrigatório ficar no hotel oficial da competição para os atletas 
portugueses. 
 
Hotel Vila Galé:  

 Quarto Individual 100€ 

 Quarto Duplo 60€ – nesta opção tem que haver 2 opções, para aceitarmos esta opção no 
ato de inscrição por favor indicar com quem vão partilhar o quarto (se for o caso disso).   

 Refeições – almoço/jantar 20€, com marcação aquando da inscrição. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eju.net/download-file/?parentId=248114&id=256817
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScklE3vLuZt00fmzuks_4NUzfBEr4vRr_q6PWlSdWF0sMQH0A/viewform
mailto:secretaria@fpj.pt
https://www.eju.net/download-file/?parentId=248114&id=256819


 

 

 
Hotel D. Luís:  

 Quarto Individual 55€ 

 Quarto Duplo 40€ – nesta opção tem que haver 2 opções, para aceitarmos esta opção no 
ato de inscrição por favor indicar com quem vão partilhar o quarto (se for o caso disso).   

 Refeições – almoço/jantar 13€, com marcação aquando da inscrição.  
 
Para o estágio internacional (de 27 a 29 de março) estão convocados 1º e 2º lugar no CASN 
Juniores 2023 de cada categoria de peso.  
 

O formulário de inscrição:  
INSCRIÇÃO TAÇA DE EUROPA DE JUNIORES COIMBRA 2023 
 
 
 
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 

Saudações Desportivas 
Pela Federação Portuguesa de Judo 

 
Joaquim Sérgio Pina 

 
 
 

https://forms.gle/A3GWc8gtyT1jpsGW8

