
 

 

 

 

CIRCULAR Nº 37/17  

 

ASSUNTO: Taça da Europa de Cadetes, Fuengirola - Espanha 

(18 e 19 de Fevereiro de 2017) 

 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2017 

Exmos. Senhores, 

 

Vimos por este meio convocar os atletas abaixo indicados para a Taça da Europa de Cadetes, a realizar 

em Fuengirola – Espanha, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2017. 

 

Critérios de Convocação (25 atletas) para a Taça da Europa de Cadetes: 
 

(1) A seleção será realizada com base nos resultados do Campeonato Nacional de Cadetes de 2017; 

(2) A Federação convocará todos os campeões nacionais, com exceção das categorias que não existam 

a nível internacional; 

(3) A Federação selecionará ainda 8 vice-campeões nacionais, nas categorias onde se verifique uma 

maior participação, assim como um melhor nível técnico-competitivo. 
 

SELECÇÃO (Masculinos)  SELECÇÃO (Femininos) 

PESO NOME CLUBE  PESO NOME CLUBE 

-50 Kg Francisco Soares JCV  -44 kg Raquel Calado 1º Out 

-50 kg Filipe Sobrinho OSJ  -48 Kg Francisca Jorge (1) EJAH 

-55 kg Lucas Catarino EJND  -52 kg Andreia Loureiro EJND 

-55 kg Gonçalo Oliveira JCLx  -52 Kg Maria Sereno EJND 

-60 kg Bruno Barros SCOCS  -57 kg Beatriz Barata EJND 

-60 kg André Cravo (2) ULHT  -57 kg Mafalda Ezequiel (2) JCP 

-66 kg Fábio Borges SLB  -63 kg Joana Crisóstomo ULHT 

-66 kg Jaques Rico JCL  -63 kg Alice Pereira (1) EJND 

-66 kg Gonçalo Lopes (2) ULHT  -70 Kg Carolina Paiva ULHT 

-73 Kg António Tetino EJND  +70 Kg Aida Simão SCT 

-73 Kg Manuel Rodrigues JCPr     

-81 Kg Vicente Rovira AAC     

-81 Kg José Azevedo (1) SCOCS     

-90 Kg Eduardo Silva (1) BFC     

+90 Kg Artur Matias (1) SLB     

 

Treinador: Marco Morais 

Árbitros: Luís Paz e António Alves 

 

(1) Não possui cartão FIJ 

(2) Têm o cartão FIJ caducado 



 

 

 

 

Notas Importantes: 

 Todos os atletas devem adquirir obrigatoriamente os seus Dorsais para os dois Judogis; 

 Todos os atletas devem ser portadores de uma autorização, passada pelos Encarregados de 

Educação e reconhecida notarialmente. 

 Todos os atletas e treinadores devem estar revalidados na SIGDJudo e ter o “IJF Official ID 

Card” ativo. 

 As inscrições deverão dar entrada na FPJ, impreterivelmente, até às 10:00 do dia 13/02/2017, 

através do formulário de inscrição em anexo, para o e-mail da secretaria. ( secretaria@fpj.pt ). 

 

Critérios de participação a expensas próprias: 
A Federação Portuguesa de Judo proporciona 25 lugares, para participações a expensas próprias.  

Valor da participação a expensas próprias: 236€ (Formulário em anexo). 

Está incluído: 

(1) O transporte em autocarro (dia 17 de fevereiro, 06:00 Hotel Radisson – Lisboa), regresso 

no dia 19 de fevereiro, após a competição; 

(2) Alojamento (2 Noites no Hotel da organização, em quarto duplo) 

(3) Alimentação: Jantar no dia 17 de fevereiro; Pequeno-Almoço, Almoço e Jantar no dia 18 de 

fevereiro; Pequeno-Almoço e Almoço no dia 19 de fevereiro). 

 

As inscrições a expensas próprias, serão selecionadas, com base nos resultados do Campeonato 

Nacional de Cadetes de 2017 e pela ordem de inscrição. 

Os atletas têm que, cumulativamente, ter sido classificados até ao 7º lugar e ter ganho dois combates, 

efetivamente disputados. 

Os pagamentos a expensas próprias deveram ser efetuados após a divulgação da listagem dos atletas 

selecionados (convocados e a expensas próprias) a participar na competição. 

 

Inscrição na Judobase 
Os dados necessários para requerer IJF Official ID Card são os seguintes: 

 Primeiro Nome 

 Último Nome 

 Data de Nascimento 

 Graduação 

 Altura (só para atletas) 

 Técnica favorita (só para atletas) 

 Se faz judo à esquerda, direita ou ambos (só para atletas) 

 1 Foto em formato JPG com qualidade mínima de 350x450 px, em fundo branco 

 Nome do Clube 

 Nome do Treinador 

 Comprovativo do pagamento com indicação do nome do clube e atleta(s)/Treinador(s) 

mailto:secretaria@fpj.pt


 

 

 

 

PAGAMENTO 
Os cartões FIJ (“IJF official ID Card”) são válidos por 2 (duas) épocas. As épocas terminam a 31 de 

dezembro.  

Os custos dos cartões são os seguintes: 

 Preço do cartão - (€40 + 23% IVA) = €49,20; 

 Custos de envio - (€14,53 + 23%IVA .) = €17,87 (por cada lote *); 

 Custo Total para um cartão - €67,07; 

 * Entende-se por lote, cada conjunto de cartões de atletas/treinadores associados a um Clube; 

 Cada pedido efetuado pelo Clube, independentemente do número de cartões requisitados, 

corresponderá a uma encomenda que terá €17,87 de custos de envio, cobrados pela FIJ. 

 O Pagamento deverá ser feito para a conta bancária da FPJ com o seguinte NIB: 

o 0007 0041 00035060007 79 

 Só será considerado o pagamento após o envio do comprovativo de pagamento, para 

secretaria@fpj.pt. 

 

 

Dorsais 

Cada atleta que participe nos eventos da UEJ é obrigado a ter costurado na parte de trás do seu Judogi 

um dorsal com o seu apelido, conforme está descrito nas outlines do evento que podem ser consultados 

em http://www.eju.net/?portalId=87&id=2758. 

 

Apresentamos respeitosos cumprimentos e cordiais 

 

 

Saudações Desportivas 

O Secretário-Geral 

 

 

Filipe Carmo Ferreira 

 

 

 

 

Distribuição: 

 Associações 

 Clubes 
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