
 

 

 

 

CIRCULAR Nº 029/17  

 

ASSUNTO:  Campeonato Nacional de Cadetes 2017 - Lista de efetivos 

  

Lisboa, 08 de fevereiro de 2017 

 

Exmos. Senhores. 

 

 

No seguimento da nossa Circular nº 021/17, vimos por este meio divulgar a lista dos atletas 

efetivos para o Campeonato Nacional de Cadetes. 

Informa-se que: 

1. As categorias masculinas de -38kg e -42kg apenas se realizam com mínimo de 2 

participantes em cada categoria. 

2. Após as pesagens podem vir a ser abertas categorias superiores a +70kg e +81kg, de 

acordo com o art.20º do Regulamento de Organização de Provas (ROP). 

3. Apenas foram contabilizados os 5 melhores resultados por atleta, de acordo com ponto 

2 do artigo 5º do ROP. 

4. Os atletas devem ser portadores de documento de identidade comprovativo da sua 

nacionalidade, que deverá ser apresentado no momento das pesagens. 

 

O Programa da Prova é o seguinte: 

 

 PROVA Campeonato Nacional de Cadetes 2017 

 ESCALÃO Cadetes Masculinos e Femininos  

 
CATEGORIAS 

Masc: (-38 kg; -42 kg;) -46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; 

Fem: -44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; 

 

PESAGENS OFICIOSAS 

 

08h00-08h15 

PESAGENS OFICIAIS 08h15-09h00 

SORTEIO 09h00 

INÍCIO DA PROVA 

 

10h30 

 

 
CATEGORIAS 

Masc: -66 kg; -73 kg; -81 kg; +81 kg; 

Fem: -63 kg; -70 kg; +70 kg; 

 

PESAGENS OFICIOSAS 

 

11h00-11h15 

PESAGENS OFICIAIS 11h15-12h00 

SORTEIO 12h00 



 

 

 

 

Recordamos que de acordo com os Artigos 21º e 22º do Regulamento de Organização de Provas 

sobre Pesagens: 

 

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

interior (calções ou cuecas). 

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

(calções, t’shirt ou top). 

Os atletas poderão entrar na categoria de peso com que se apresentarem ao controlo, desde 

que seja na categoria imediatamente acima ou abaixo da inscrição. 

 

Informamos ainda que nesta prova não haverá Bloco de finais. 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais, 

 

Saudações Desportivas 

O Secretário Geral da FPJ 

 

 

Filipe Carmo Ferreira 


