CIRCULAR Nº 057/18
ASSUNTO:

Taça da Europa de Juniores 2018
Lisboa, 27 de fevereiro de 2018

Exmos Senhores,

Como habitualmente irá decorrer em Coimbra a Taça da Europa de Juniores nos dias 17 e 18 de março.
Serve a presente circular para divulgar as seguintes informações sobre a prova.
Convocatória
1.
2.

3.
4.

Os dois primeiros classificados do Campeonato AS Nacional de Juniores 2018, nas categorias
oficiais, serão convocados para a Taça da Europa de Juniores de Coimbra.
A FPJ reserva ainda a possibilidade de convocar outros atletas fora deste critério, tendo em
consideração uma maior competitividade em algumas das categorias de peso. No entanto, o
máximo número a convocar pela Federação será de 40 atletas.
O pagamento da taxa de participação UEJ no valor de 10€, é suportada pela F.P.Judo para os atletas
convocados.
A lista de convocados será divulgada no dia 5 de março 2018, após realização do Campeonato
Nacional do escalão.

Normas de participação Taça da Europa de Juniores

Atletas Convocados
1. Os Atletas devem estar inscritos na Judobase (IJF) – ver Circular nº 54/18 sobre requisição cartões
FIJ.
2. É obrigatório o pagamento da taxa de participação da UEJ no valor de 10€/atleta.
3. Deve ser enviada a ficha de inscrição, a confirmar a sua intenção de participação, reserva de
alojamento e transporte (ficha em anexo).
4. Será garantido alojamento para prova e estágio, para os atletas não pertencentes à ADJCoimbra,
mediante pedido de reserva, através da ficha de inscrição.
5. Aos atletas convocados que não participem no estágio, não é garantido alojamento durante a
competição.
6. Será garantido transporte entre Lisboa  Coimbra (16.03.2018) e Coimbra Lisboa (21 ou
22.03.2018) para prova e estágio, mediante pedido de reserva, através da ficha de inscrição.

Atletas não Convocados
1. OS Atletas devem estar inscritos na Judobase (IJF), e devem ter participado no CN Juniores 2018 ou
ter possuído o estatuto de efetivo para a prova.
2. Deve ser enviada a ficha de inscrição a solicitar inscrição na prova. Uma ficha por clube! (ficha em
anexo).
3. A Data limite para envio de toda a documentação e pagamento Judobase é dia 08/03/2018
Nota: A Federação Portuguesa de Judo, decidiu não limitar a participação de atletas nacionais, no
entanto salienta-se que o nível competitivo do evento é elevado - prova do circuito mundial do
escalão com equipas principais do Canada, Rússia, Holanda, Grã-Bretanha, Itália, Espanha, entre
outras - pelo que se apela ao bom senso dos treinadores de clube na avaliação do nível técnico,
tático e competitivo dos atletas a selecionar para participação a expensas próprias.
Acompanhamento Atletas
1.
2.
3.

Os treinadores que pretendam acompanhar os seus atletas na cadeira de treinador devem estar
inscritos na Judobase, devendo solicitar a inscrição na prova, através do envio da ficha em anexo.
Os treinadores Nacionais poderão acompanhar os atletas nacionais durante a prova (convocados e
não convocados), no entanto será dada prioridade no apoio aos atletas convocados.
Para as Taças da Europa os treinadores devem respeitar o seguinte DressCode:

Sorteio:
Fase de eliminatórias:
Bloco Finais:

Fato e gravata
Fato treino (cores nacionais/ clube) ou fato e gravata
Fato e gravata

Pesagens
1.
2.
3.

4.

No momento das pesagens oficiais, que se realizam na véspera do dia de competição, é obrigatório
apresentar Passaporte ou cartão do cidadão + cartão de acreditação.
Horários e locais – ver programa.
Random weigh-in: na manhã da competição, serão sorteados 4 atletas por categoria de peso
(exceto nas categorias de +78 e +100) para efetuarem um controle de peso com a mesma regra das
pesagens oficiais. Os atletas não podem ter mais de 5% sobre o limite superior da sua categoria de
peso.
Documentação obrigatória para o Random weigh-in: Cartão de acreditação.

Judogi e Dorsais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Os atletas só podem competir com judogis com selo Vermelho FIJ.
Todas as partes do equipamento (casaco, calças e cinto) tem que ser da mesma marca e possuir
logo “IJF approved”.
Os cintos de 1ºkyu ou graduação inferior não necessitam de “IJF approved”.
Recomenda-se a consulta do site: www.ijf.org
Para participarem em provas da UEJ/FIJ, todos os competidores terão de possuir obrigatoriamente
o Back number oficial com o seu nome e abreviatura do país.
O dorsal deve ser adquirido num dos seguintes
endereços:www.mybacknumber.comorwww.ijfbacknumber.com
Recomenda-se a consulta dos outlines da prova: http://www.eju.net/?portalId=87&id=3312

Prazos
Todas as fichas de inscrição e respetivos comprovativos de pagamento (1 por clube) devem ser enviadas
para secretaria@fpj.pt, até final do dia 8 de março, quinta-feira.
Acreditação
1.

2.
3.

Os atletas que procedam ao envio da ficha de inscrição serão incluídos na prova, no entanto,
recomenda-se fortemente que, um elemento por clube, proceda à confirmação dos atletas do clube
e levantamento das acreditações (obrigatória para a pesagens) na sexta-feira (16/03/2018) entre as
10:00-17:00 no Hotel D. Luís em Coimbra.
As Anulações devem ser enviadas para portugalevents@fpj.pt, até as 17:00 de quinta-feira
(15/03/2017).
Aos atletas que não anulem a inscrição e não se apresentem às pesagens será aplicada uma taxa de
ausência (10€) podendo adicionalmente serem aplicadas outras medidas disciplinares.

Programa
Sexta-feira, 16 de março
10:00 – 17:00

Acreditação

Hotel D. Luís

Atenção: Após 17:00 não são possíveis alterações.
18:30 – 19:00
19:00 – 19:30

Pesagens Oficiais:

20:00

Sorteio

Após sorteio

Reunião de Árbitros

Women: -44, -48, -52, -57 kg
Men: -55, -60, -66, -73 kg

Hotel D. Luís

Sábado, 17 de março Feminino: -44, -48, -52, -57 kg;
10:00 (previsão)

Hotel D. Luís
Hotel Dona Inês
Hotel D. Luís
Hotel Dona Inês
Hotel D. Luís

Pesagens Não Oficiais

Masculino: -55, -60, -66, -73 kg;

Eliminatórias/Repescagens/Meias-Finais
Pavilhão Multidesportivo, Dr.
Mário Mexia

Cerimónia de Abertura
Mais Tarde

Bloco de Finais: Combates Medalha de Bronze e Finais

18:30 – 19:00

Pesagens Não Oficiais

19:00 – 19:30

Pesagens Oficiais:

Hotel D. Luís
Hotel Dona Inês
Hotel D. Luís
Hotel Dona Inês

Women: -63, -70, -78, +78 kg
Men: -81, -90, -100, +100 kg

Domingo, 18 de março Feminino: -63, -70, -78, +78 kg;

Masculino: -81, -90, -100, +100 kg

10:00
(previsão)

Eliminatórias/Repescagens/Meias-Finais

16:00

Bloco de Finais: Combates Medalha de Bronze e Finais

Pavilhão Multidesportivo, Dr.
Mário Mexia

“EJU Training Camp Juniors”
Segunda-feira, 19 março a quinta-feira, 22 Março 2018
Pavilhão Multidesportivo, Dr. Mário Mexia
DATE

19/03/2018

20/03/2018

21/03/2018

22/03/2018

Manhã

11:00 – 12:30

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00**

Tarde

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

17:00 – 19:00

--

** treino a confirmar.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos cumprimentos e cordiais
Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes

