Almada, 5 de Abril de 2017
Exmos. Srs.,
É com enorme satisfação que o Special Olympics Portugal (SOP) vem enquadrar uma nova modalidade, o Judo, no
seu Calendário Regular de Actividades.
A modalidade que integrará em 2017, pela primeira vez de forma regular o Calendário de Actividades, contará com a
realização de 4 Opens e um Campeonato Nacional ao longo do ano, obedecendo os mesmos aos critérios e
regulamentos SO.
Para a implementação e desenvolvimento da modalidade, o SO Portugal associou-se à Escola de Judo Ana Hormigo e
às Associações Distritais de Judo de Castelo Branco e Setúbal, sendo os nossos parceiros uma mais valia, quer pelos
anos de experiência no trabalho com estes atletas, quer pelos conhecimentos técnicos na modalidade.
Esta é mais uma actividade que visa alcançar os objectivos fundamentais do Special Olympics Portugal, entre eles a
equidade, atendendo ao facto de independentemente do seu nível de desempenho ou capacidade, todos os atletas
com experiência na modalidade poderão integrar o respectivo quadro competitivo.
Assim, tal como consta do Calendário de Actividades, irá realizar-se no próximo dia 5 de Abril de 2017, a 1ª
competição do ano, que contará com a ajuda na organização da Associação Distrital de Judo e realizar-se-à no
Pavilhão Municipal do Montijo, Esteval – Montijo.
Para os atletas que integrem ainda os níveis não competitivos, será realizada durante o evento, uma aula aberta e
todos os interessados deverão igualmente inscrever-se. (Ficha individual Inscrição)
Certos que contaremos uma vez mais com a vossa presença, junto enviamos o programa da prova e a respectiva
ficha de inscrição (em anexo).
De modo a conseguir uma melhor organização, apelamos ao cumprimento do prazo de inscrição – tendo o dia 31 de
Março de 2017 (6ªfeira) como data limite - sendo que posterior a este prazo, a organização não poderá garantir a
participação.

Certos que contaremos com a vossa participação,
Pedro Serra
SO Portugal
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Almada, 5 de Abril de 2017
Programa:
DATA:
05 de Abril de 2017
LOCAL:
Pavilhão Municipal do Montijo, Esteval – Montijo
Rua dos Ciprestres, Montijo
ORGANIZAÇÃO:
Special Olympics Portugal e Associação Distrital de Judo de Setúbal
HORÁRIO:
Recepção aos atletas : 8h20
Pesagem e controlo: das 8h30 às 9h00
(Sorteios imediatamente a seguir ao controlo e pesagem)
Início das Provas: 10h00
Final da Prova: 14h00 (Previsão)
CLASSIFICAÇÃO:
Medalhas para todos os participantes, com a respectiva classificação/participação
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO:
31 de Março de 2017 (6ªfeira)
Enviar inscrições para:
secretaria@adjudosetubal.com
NOTAS:
1. Realização de Aula para os atletas de níveis não competitivos;
2. Caso considerem necessário, cada instituição/clube deverá trazer o reforço alimentar para os
participantes.
3. Os atletas que pretendão realizar a aula aberta devarão inscrever-se igualmente na Ficha de
inscrição
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