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29ª Universíada de Verão - Taipé – Taiwan 

19 a 30 de agosto de 2017 
 

Critérios de Seleção – Judo 
 

 

Competição da modalidade 

 

Datas de Competição: 20 a 24 de a gosto  

Cerimónia abertura:  19 d e ago sto  

Cerimónia encerramento: 30 d e ago sto  

Programa: http:// 2017.taip ei/fi les/15 - 1000- 1679,c98-1.php  

Local/Instalação:  Instalação de Competição  

Hsinchu County Stadium  

 Instalação de Treinos 

Central  Pol ice Universi ty  Stadium 1F,B1  

 

Delegação (n.º) 

 

Atletas :     a  definir  

Treinadores:   a  definir  

 

*  J u ízes são nomeados di retamente  pela  F ederação Internacional  da  modal idade.  

 

Critérios Globais 

 

Definem- se co mo cri térios glo bais na consti tuição da delega ção portuguesa para Gwangju:  

  A projeção do país  é a ssociad a às classi f icações qu e os  seus atl eta s conseguem;  

  O nível  desportivo destas co mpetições é considerado de Alto  Rendimento,  na grande maioria  das modalidades,  

pelo  que visa o  enquadramen to de atleta s de alto  rendimento com preval ência os /as atl eta s enquadrados/a s em 

percu rso ol ímpico /esp eranças ol ímpicas e  nas seleçõ es naci onais ;  

  Esta s comp etições d estinam - se aos/às atl eta s com currículo  internacional,  o  que signif ic a que a  classi f icação no 

Campeonato Nacional  Universitário  não apura os/a s atl eta s nem d efine au tomatica mente a  ordem de seleção ;  

  Em alguma s modalidades a  ob tenção de mínimos to rna -se i mprescindível ;  

  A participação nos CNU, é co nsiderado um c ri tério  relevante na escolh a dos/as atleta s mas não exclusivo.  A não 

participação deve ser  obriga to riamen te fundamen tada junto da FADU;  

  A definição de c ri térios é anal isada e real izada em conjunto com a Fed eração desportiva d e cada modalidade.  

 

 

 

 

Critérios Específicos 

 

http://2017.taipei/files/15-1000-1679,c98-1.php
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Elegibi l idade 

Só podem integrar a  delegação portuguesa,  estudantes -atleta s que cumpra m com os seguin tes requisi tos de 

elegibi l idade,  seguindo regula men tos da F ISU:  

  Serem nascidos/a s entre 1 d e janeiro  de 1989  e 31 de d ezembro d e 199 9 

(Para o  Ba squetebol:  serem na scidos/as entre 1  de janei ro  d e 1993 e 31 d e dez emb ro d e 1999 )  

  Estudantes do 1º,  2º ou 3º ciclo  do Ensino Superior,  em cursos conferen tes a  grau académico,  em estabeleci men tos 

oficiais reconhecidos em Po rtugal  ou Estrangei ro  e qu e ,  cu mulativamente :  

-  Estejam in scri tos/a s no Ensi no Superio r em 201 6/ 17 ou c oncluíram o ciclo  de estudo s em 2016 ou 2017;  

-  Possuam Certi f icado de Elegi bi l idade da FISU au ten ticado pela Insti tuição de Ensino Superior  

  Tenham nacional idade Portuguesa,  sendo obri gató rio  possuírem respetivo passaporte p ortugu ês,  cuja  data de 

val idade seja  superior a  28 de fev ereiro  d e 2018;  

  Tenham Exame Médico-D espo rtivo com val idade  superior a  30 de agosto de 2017.  

 

Técnico -Despo rtivo s   

(Propo sta do DTN a 15.12.2016)  

A Sel eção te m como p remissa de ordenação os atletas el egívei s que tenham ob tido classi f icações relevantes,  nessa 

época ou na anterior  no ci rcuito  internacional  (Pontos In tern acionais em p rovas do Calend ário  UEJ/FIJ) .  

 

Ou tros 

Podem ser ado tados outros  cri térios na aval iação dos atleta s selecionados,  tais co mo:  

-  Méri to  académico  

-  Currículo  discipl inar  

-  Contributo s para o  d esporto universi tário  

 

A aval iação e decisão f inal  da consti tuição da delegação portu guesa,  após proposta da federação despo rtiva,  cabem à 

Federação Académica do  Despo rto Universi tário,  tendo  semp re em consid eração os cri térios  definidos neste 

documento.  

 

Prazos 

 

A sel eção dos atletas a  integrar a  delegação será fechada dentro do prazo estipulado pel as duas fed erações ,  p rev endo -

se qu e seja  feita  a té 30 de junho de 2017.  
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Programa 

Agosto 2017 

Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Cerimónia Abertura 

             

1 Tiro com Arco 
             

2 Atletismo 
             

3 Badminton 
             

4 Basebol 
             

5 Basquetebol 
             

6 Saltos p/Água 
             

7 Esgrima 
             

8 Futebol 
             

9 Golfe 
             

10 Gin-Artística 
             

11 Gin-Rítmica 
             

12 Judo 
             

13 Patinagem 
             

14 Natação 
             

15 Ténis de Mesa 
             

16 Taekwondo 
             

17 Ténis 
             

18 Voleibol 
             

19 Pólo Aquático 
             

19 Halterofilismo 
             

20 Wushu 
             

 
Cerim. Encerramento 

             

D Bilhar 
             

 

Fonte: 2017 Taipei Summer Universiade Organizing Committee 


