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CIRCULAR Nº 045/23 
 

ASSUNTO: Adenda - alterações ao Regulamento Organização Provas 
 

Odivelas, 6 de março de 2023 

 
 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
 
Vimos por este meio enviar a Adenda - alterações ao Regulamento de Organização de Provas. 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 

Saudações Desportivas 
Pela Federação Portuguesa de Judo 

 
Joaquim Sérgio Pina 

 



ADENDA 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DA FPJ 

 (CONSIDERANDO NOMEADAMENTE AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO  

“SPORT AND ORGANIZATION RULES” DA FIJ) 

 

Artigo 6.º 

Nacionalidade  

1. Nas provas por Equipas é autorizada a participação de previamente inscritos na FPJ 

nas seguintes condições:  

a) Não existe limitação ao número de Atletas estrangeiros na pesagem;  

b) Na composição das Equipas para cada encontro os Atletas nacionais do Clube têm de 

estar em maioria, não sendo admissível as situações de igualdade numérica entre 

Atletas nacionais e estrangeiros, sem prejuízo do disposto na alínea seguinte; 

c) Os atletas estrangeiros que tenham representado o Clube em que estão inscritos no 

Campeonato Nacional de Juvenis não serão contabilizados como estrangeiros no 

Campeonato Nacional de Equipas Juvenis que se realize na mesma época desportiva, se 

integrados na Equipa desse mesmo Clube.  

2. (...) 

3. (...) 

 

Artigo 8.º 

Inscrição nas Provas por Equipas 

1. (...)  

2. (...) 

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, sem prejuízo 

do disposto no número seguinte. 

4. Na composição das equipas para cada encontro os Atletas nacionais do Clube que a 

Equipa representa têm de estar em maioria relativamente à soma de Atletas 

estrangeiros e de Atletas de outro(s) Clube(s) que eventualmente integrem essa equipa. 

Nomeadamente: 

4.1 Se uma equipa se apresentar com 5 (cinco) atletas, três terão que ser do clube que 

a equipa representa e não estrageiros; 

4.2 Se uma equipa se apresentar com 4 (quatro) atletas, três terão que ser do clube que 

a equipa representa e não estrageiros; 

4.3 Se uma equipa se apresentar com 3 (três) atletas, dois terão que ser do clube que a 

equipa representa e não estrageiros; 

5. (anterior n.º 4) 

6. (anterior n.º 5) 

 

  



Artigo 14.º 

Competições Masculinas 

1. (…) 

2. O tempo de combate nas provas de Veteranos, para Atletas com 60 (sessenta) ou mais 

anos de idade é de apenas 2 ½ m (dois minutos e meio) e o ponto de ouro terá o limite 

máximo de 1 minuto. 

 

Artigo 15.º 

Competições Femininas 

1. (…) 

2. O tempo de combate nas provas de Veteranos, para Atletas com 60 (sessenta) ou mais 

anos de idade é de apenas 2 ½ m (dois minutos e meio) e o ponto de ouro terá o limite 

máximo de 1 minuto. 

 

Artigo 17º 

Pesagens 

1. Os Atletas masculinos de escalões até Cadetes, inclusive, têm de ser pesados com 

roupa interior (calções ou cuecas), beneficiando de uma tolerância até 200 (duzentas) 

gramas inclusive de excesso de peso no ato da pesagem. 

2. As Atletas femininas de escalões até Cadetes, inclusive, têm de ser pesadas com roupa 

interior (calções, t’shirt ou top), beneficiando de uma tolerância até 200 (duzentas) 

gramas inclusive de excesso de peso no ato da pesagem. 

3. (…). 

4. (…). 

 

Artigo 24.º 

Campeonato Nacional de Veteranos 

1. (...) 

2. (...) 

3. A partir dos escalões etários F7/M7 (60 anos ou mais anos de idade) não é permitida 

a aplicação de Shime-Waza. 

 

Artigo 26.º 

Campeonato Nacional Paralímpico 

1. O Campeonato Nacional Paralímpico é uma competição aberta, destinada 

exclusivamente, salvo regulamentação em sentido contrário, a Atletas cegos, 

surdocegos ou de baixa visão, com as classificações visuais de J1 e J2.  

2. (...). 

3. (...)  

4. Os atletas J1 e J2 competem separadamente, sem prejuízo da organização se reservar 

no direito de juntar 2 (duas) categorias de peso ou atletas da mesma categoria de peso, 



mas com classificações visuais distintas, caso o número de inscrições na respetiva 

categoria e classificação visual ser inferior a 3 (três). 

 

Artigo 36.º 

Sistema de Competição das Provas por Equipas 

1. (...)  

2. (...)  

3. (...) 

4. Nas Provas por Equipas do escalão Sénior a primeira Equipa que vencer a maioria dos 

combates do encontro é logo declarada vencedora do encontro, não se realizando os 

combates do encontro que ainda se encontravam por disputar. 

5. (anterior n.º 4) 

 

Artigo 41.º 

Substituições e outras ocorrências nas Provas por Equipas 

1. (…) 

2. Nas provas por Equipas: 

a) (…) 

b) (…) 

c) Se o Atleta que se apresentar para combater for o Atleta errado será desclassificado, 

e o adversário que ele deveria enfrentar inicialmente vencerá por Fusen Gachi. 

 

Artigo 42.º 

Falta de Comparência 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…). 

4. (…) 

5. (…) 

6. Se uma Equipa não comparecer para um encontro fica automaticamente fora da 

competição não podendo disputar mais nenhum encontro nessa competição. 

 

Artigo 48.º 

Pesagens 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…). 

7. (…) 



8. (…) 

9. Nas provas por equipas realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte a provas 

individuais, os Atletas que tenham competido nessas provas individuais não serão 

submetidos a nova pesagem se competirem na mesma categoria de peso. 

10. (anterior n.º 9) 

11. (anterior n.º 10) 

 

Artigo 53.º 

Treinadores 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

7. Durante o acompanhamento dos combates, os Treinadores devem permanecer 

sentados nas respetivas cadeiras, e a sua ação está limitada a prestar informações, 

encorajamento e conselhos técnico-táticos aos seus Atletas durante os períodos em que 

o combate esteja interrompido, e apenas a partir dessa sua posição, não lhes sendo 

permitido, em caso algum, interferir ou comentar as decisões da Equipa de arbitragem, 

nem perturbar a normal organização das provas, nem dar instruções a partir de outro 

local. 

8. (… 

9. (…) 

10. (…) 

11. (…) 

12. (…) 

13. (…) 

 

Artigo 54.º 

Atletas 

1. Salvo motivo de força maior assim considerado pelo Diretor da prova, os Atletas são 

obrigados a receber os prémios a que tenham direito, respeitando a cerimónia 

protocolar, não podendo usar boné ou objeto similar que cubra a cabeça, ou levar para 

o pódio bandeiras (exceto as usadas nos judogi) ou quaisquer outros objetos mormente 

os que tenham alguma conotação política, pessoal, religiosa ou comercial. 

2. Nas cerimónias protocolares os Atletas devem comparecer no pódio equipados com 

judogi branco. 

 

Artigo 55.º 

Manifestações proibidas 



São proibidas quaisquer manifestações com algum tipo de conotação política, pessoal, 

religiosa ou comercial nos recintos onde decorram eventos de judo. 

 

Artigo 56.º 

(anterior artigo 55.º) 

 

Artigo 57.º 

(anterior artigo 56.º) 

 

 

Odivelas, 7 de março de 2023 


