“

Data
Local
Escalão
2007/2006/2005

Tipo de prova
Horários

”

Sábado 16 de Novembro de 2019 – à tarde
Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada
Alameda Guerra Junqueiro, nº35, Feijó, ALMADA
Juvenis Masculinos e Juvenis Femininos.
Situação especial da possibilidade de participação dos nascidos em 2007.
Nascidos em 2006 e 2005.
Individual por categorias de pesos.

Pesagens das 14:00h às 15:00h

Sorteios imediatamente a seguir às pesagens

Início previsto da competição 16:00horas
A inscrição tem de ser realizada na seguinte ligação:

https://forms.gle/UZMtuFsE7DU6YQMc7

Inscrições
10€ por atleta

A inscrição só é válida após o pagamento por transferência bancária da
totalidade dos inscritos pelo clube para o NIB da ADJS:
NIB PT 50.001000005339591000115
Não são aceites inscrições depois do prazo indicado.
Prazo de inscrições segunda-feira dia 11 de Novembro. Limite para 250 inscrições.
No dia 12 de Novembro são publicadas as listas de inscritos no site:

www.adjudosetubal.com

Documentação
Organização
Apoios
Informações
Prémios
Responsabilidade

Informações
Importantes

Licença federativa actualizada para 2019 e cartão de identificação
Associação Distrital de Judo de Setúbal em parceria com Judo Clube Pragal e
vários clubes da ADJSetúbal
Federação Portuguesa de Judo Câmara Municipal de Almada
União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas
Nelson Trindade – TM 914 058 664 – dtd@adjudosetubal.com
Medalhas para os classificados e diplomas até ao 7º classificado.
A organização não se responsabilidade por qualquer tipo de acidentes inerentes
ao decorrer da prova, apesar de providenciar meios de apoio e primeiros socorros.
1 – Realiza-se mais uma acção de formação continua dos árbitros.
2 – Interdito qualquer comportamento de desrespeito pela arbitragem e regras sob pena de
participação á FPJ para os que prevaricarem.
3 - Á terceira chamada se o atleta não estiver preparado para entrar no tapete é dada vitória ao
opositor por falta de comparência. É dado 30 segundos entre cada chamada.
4 - As pesagens encerram impreterivelmente á hora determinada.
5 – As medalhas e diplomas são entregues no decorrer da prova.
6 – A competição iniciará com as categorias mais leves masculinas e femininas
7 – Há um número máximo de inscritos de 250 .
8 – Não são aceites inscrições sem o pagamento das taxas de inscrição.
9 – Só são aceites inscrições com os pagamentos na totalidade realizados pelos Clubes.

