CIRCULAR Nº 232/18
ASSUNTO:

Divulgação de Eventos

Lisboa, 28 de setembro de 2018
Exmos. Senhores,
Vimos por este meio proceder à divulgação dos Eventos abaixo indicados:
→ Open de Juvenis – Associação Santarém
→ X Torneio AAUAv – Associação Aveiro
→ Open de Cadetes e XVIII Torneio Atlântico – Associação Madeira
→ I Open de Juvenis – Cartaz Corrigido – Associação Aveiro
Com os melhores cumprimentos e cordiais

Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes

/AR

ORGANIZAÇÃO:

I OPEN JUVENIS
Categorias oficiais FPJ
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Centro de Alto Rendimento de Anadia
R. Ivo Neves, 3780-524 Sangalhos
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NOSSA REFERÊNCIA: OFÍCIO 184/AJRAM/2018
ASSUNTO: Divulgação Open de Cadetes da AJRAM e do XVIII Torneio do Atlântico (Open Seniores)

PROGRAMA
Dia: 27 de Outubro de 2018
Local: Dojo Apel
Open de Cadetes da AJRAM

XIX Torneio do Atlântico (Open Seniores)

Pesagens: 09H00 - 09H30

Pesagens: 09h - 09h30

Sorteio: 09H30 -10H00

Sorteio: 09H30 - 10H00

Início da prova: 11H30

Início da prova: 12h30

Documentação: Licença Federativa, Seguro atualizado e Exame Médico.
Tipo de Prova: Individual por categoria de peso.
Regras / Normas: As Adotadas pela FPJ / de acordo com o Ponto 4 do Regulamento de
Organização de Provas.
…”2. Nas provas individuais de Cadetes realizadas no 4.º trimestre do ano poderão participar os
Atletas Juvenis (2.º ano).
3. Os Atletas Cadetes (3.º ano) não podem competir nas provas de Cadetes realizadas no 4.º
trimestre do ano se forem de apuramento para o Campeonato Nacional de Cadetes do ano
seguinte.”
Arbitragem: Por convocatória da Comissão Associativa de Arbitragem
Responsabilidade: A organização declina as responsabilidades nos incidentes que possam
ocorrer no decurso da prova.
Inscrições: Deverão ser enviadas para esta Associação até dia 08 de Outubro de 2018, através do
novo modelo de inscrições em provas regionais (Modelo 2 das Normas Administrativas da AJRAM)
http://judomadeira.com/index.php/formularios/,

por

e-mail

geral@judomadeira.com

departamento@judomadeira.com
Assistência Médica: É garantida por um Fisioterapeuta durante a prova.
Prémios: Conforme Normas Técnicas 2018.
Visita o nosso site: www.judomadeira.com
Informações: Telefone: 291773600 e/ou Telemóvel: 918300297
PARCEIROS
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Com os melhores cumprimentos

Distribuição:
 Federação Portuguesa de Judo

Funchal, 27 de Setembro de 2018

Diretor Técnico Regional

DOCUMENTO AUTÊNTICO E
ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA AJRAM

Marco Matos

PARCEIROS
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Xº Torneio AAUAv.
Torneio Solidário - Apoio aos Soldados da Paz
Nota introdutória: Este ano, à semelhança do ano anterior, o Núcleo de Judo da
AAUAv realizará uma recolha de fundos a reverter na totalidade para as duas
corporações de Bombeiros do Município de Aveiro (Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Aveiro – Velhos e Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme
Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro). O valor arrecadado, com a inscrição dos

atletas e com os bilhetes de acesso às bancadas, será entregue durante o evento às
duas corporações.
O Núcleo de Judo da AAUAv não é indiferente ao empenho e dedicação no combate
aos incêndios e no socorro às vítimas destes Heróis sem capa, que são os Bombeiros,
bem como as entidades que desde o primeiro momento se associaram a esta iniciativa,
e esta será a forma de prestar agradecimento ao enorme contributo das duas
Corporações de Bombeiros.

Associe-se a esta causa e participe no nosso torneio. Contamos consigo!
Organização
Data
Horário
Local

Idades
Inscrições

AAUAv. Núcleo de Judo
3 de novembro de 2018 (Sábado)
14H00 Concentração dos atletas
14H30 Inicio da prova
Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2/3 de Aradas
Morada: Rua da Maurícia
Aradas, Aveiro, Portugal
GPS: 40.611526, -8.639013
Dos 3 aos 12 anos (Nascidos entre 2006 e 2015)
Até dia 28 de Outubro de 2017
(Inscrições tardias só são aceites mediante o pagamento de “multa”:
até dia 30 Outubro – 10€, até dia 2 de Novembro – 20€)

IBAN: PT50 0010 0000 5651 4460 0011 5 (BPI) – Clube de Judo IPPON

Custo
Público
Contactos

Apoio e colaboração:

5,00 € por atleta > a reverter na totalidade para as
corporações de Bombeiros de Aveiro
Valor mínimo: 1,00€ > a reverter na totalidade para as
corporações de Bombeiros de Aveiro
António Costa – 917673354
judoaauav@gmail.com

Regulamento
Escalões etários e duração dos combates
Escalão

Idade

Duração do Combate*

I
3 aos 7 anos
2 Minutos
II
8 aos 10 anos 2:30 Minutos
III
11 e 12 anos
3 Minutos
*tempo corrido, sem interrupção

Organização dos combates e pontuação
Escalões I e II
Organização
 Sistema americano em grupos de 4 atletas, em que cada atleta realiza 2 combates.
 Se o número de atletas for insuficiente, pode adotar-se uma ou mais “pool” de 3.
Pontuação
 As projeções válidas são pontuáveis com Wazari e Ippon, de acordo com os critérios
habituais.
 As imobilizações de 10 segundos na sequência de uma ação sem pontuação ou de uma
ação pontuada com Wazari são pontuáveis com Ippon.
 O combate termina quando um atleta realizar 3 Ippon’s ou ao fim do tempo
regulamentar com as pontuações até lá obtidas.
Castigos
 As ações merecedoras de castigo (shido e hansokomake) não são penalizadas na
primeira infração, devendo o árbitro interromper o combate para informar o atleta da
irregularidade cometida, dando a indicação expressa para que tal não se repita, ou
para estimular uma atitude mais atacante, caso se observe falta de combatividade,
atribuindo o castigo de shido quando houver reincidência.

Escalão III
Organização
 Os atletas são agrupados em “pool” de 4, em que cada atleta realiza 3 combates.
 Se o número de atletas for insuficiente, será utilizada uma “pool” de 3.
Pontuação
 As projeções válidas são pontuáveis com Wazari e Ippon, de acordo com os critérios
habituais.
 As imobilizações de 10 segundos na sequência de uma ação sem pontuação ou de uma
ação pontuada com Wazari são pontuáveis com Ippon.
 O combate termina quando um atleta realizar 1 Ippon ou ao fim do tempo
regulamentar com as pontuações até lá obtidas.

Castigos
 As ações merecedoras de Shido podem ser penalizadas, sugerindo-se no entanto que o
atleta seja alertado numa primeira ocorrência que será penalizado caso repita esse
tipo de ação.
 As ações merecedoras de Hansokomake, com exceção da agressão física ou verbal,
não são penalizadas, devendo o árbitro interromper o combate para informar o atleta
da irregularidade cometida, dando a indicação expressa para que tal não se repita, e
atribuindo-lhe o castigo de Shido.

Técnicas proibidas
Para proteção da integridade física dos atletas, não é aceitável efetuar:
 Qualquer tipo de sutemi (ex.: Ura Nage; Tani Otoshi; Sumi Gaeshi; etc.)
 Técnicas de joelhos (ex.: Seoi Otoshi)
 Técnicas em que o braço enrole a cabeça/pescoço do adversário (ex.: Koshi Guruma,
Kubi Nage, Etc.)
 Estrangulamentos e luxações

Recomendação aos Treinadores:



Nos escalões I e II os treinadores devem-se abster de dar qualquer tipo de indicações.
Podem ser dadas indicações aos atletas do escalão III de forma moderada, sem gritos
ou gestos agressivos e sem interferir nas decisões dos árbitros.

Casos omissos:
Todos os casos omissos, serão resolvidos pela organização, prevalecendo sempre o bom senso.

Associação de Judo Distrito de Santarém
Fundada em 19/04/1977 – Membro da Federação Portuguesa de Judo
Instituição de Utilidade Pública
D.R.N.º 216, II Série, de 17/09/88

I Open Juvenis AJDS
Data
Local
Escalão
Masculino
Feminino
Observações
Documentação
Arbitragem
Sistema de
Competição
Equipamento
Sorteios
Inscrições
Prémios
Assist. Médica
Responsabilidades
Responsável

Pesagem
Sorteio
Início da Prova

06 de Outubro de 2018
Pavilhão Municipal de Riachos
Juvenis (Masculinos e Femininos – 2004 e 2005)
-38kg
-36kg

-42kg
-40kg

Categorias de Peso
-46kg -50kg -55kg
-44kg -48kg -52kg

-60kg
-57kg

-66kg
-63kg

-73kg
+63kg

-81kg

+81kg

O regulamento permite, para além das categorias dos extremos superior ou
inferior criar mais uma ou duas categorias, desde que haja um mínimo de 2 atletas
nas categorias a criar.
Todos atletas no momento da pesagem terão de ser portadores do documento
de identificação (B.I/C.C/Passaporte)
A responsabilidade da arbitragem está a cargo da Comissão Associativa de
Arbitragem, aplicando as normas em vigor adoptadas pela Federação Portuguesa
de Judo.
A competição será individual, com eliminatórias directa, o sistema de repescagem
é dupla. No caso de existirem menos de oito atletas serão feitas poules.
É obrigatório a utilização de Judogi Branco, podendo os atletas usarem, caso
tenham Judogi Azul, apenas e só, no caso de serem chamados em 2º lugar;
Os sorteios serão realizados no dia do 06 de Outubro (Ver programa)
As inscrições enviadas até ao dia 01/10, para o email:
inscricoes@judoajdsantarem.com
Medalhas para o 1º, 2º e 3º Classificados em cada categoria;
Será garantida pela permanência de um médico durante a competição;
A organização declina quaisquer responsabilidades, nos incidentes que possam
vir a ocorrer no decurso da actividade, dando no entanto todo o apoio e
colaboração p/ a resolução dos mesmos.
Filipe Lopes – 913 498 619
Programa:
09h00 – 10h00 (Todas as Categorias)
10h00 – 10h30
10h45

Morada: Rua do Bom Amor, Apartado 165 – 2350 Torres Novas
Email: geral@judoajdsantarem.com / Telef: 249811 132 | Tlm.: 910 404 410

Associação de Judo Distrito de Santarém
Fundada em 19/04/1977 – Membro da Federação Portuguesa de Judo
Instituição de Utilidade Pública
D.R.N.º 216, II Série, de 17/09/88

Conduta de Treinadores e Delegados:
1. O treinador e em último o delegado à prova, serão os responsáveis pela conduta dos Judocas no início,
durante e no final da competição, nomeadamente antes e no final de cada combate;
2. Evitar qualquer gesto de desrespeito para com os árbitros, organização e público;
3. Não haverá bloco de finais, sendo por isso possível aos treinadores usarem fato treino durante toda a
competição, desde que no mesmo esteja a indicação do Clubes, Associação ou mesmo Federação. No
entanto nada impede de usarem fato completo.
4. É estritamente proibido aos treinadores orientarem os seus atletas com calçado desapropriado
(Chinelos), Bonés, Calças de ganga, entre outros.
5. Caso seja detectada alguma infracção, o infractor será sancionado com a proibição de se sentar na
cadeira de treinador.

Entidades parceiras:

Morada: Rua do Bom Amor, Apartado 165 – 2350 Torres Novas
Email: geral@judoajdsantarem.com / Telef: 249811 132 | Tlm.: 910 404 410

