Sporting Clube do Sabugal
XIIIº TORNEIO DE JUDO DA CIDADE DE SABUGAL
BENJAMINS - INFANTIS - INICIADOS
Data

22 de Outubro de 2016 - Sábado

Local

Pavilhão Municipal (piscinas), Av 25 de Abril – Junto á Escola Secundária

Sexo

Masculino e Feminino

Escalão etário
Horário

Benjamins, Infantis e Iniciados
Receção dos atletas – a partir das 13.00h
Início da prova a partir das 14:30h

Contactos

Tlm – 963405254, mail: djmc@iol.pt
Correio: Sporting Clube do Sabugal, rua do Campo da Bola 6320 Sabugal.
Até 19 de Outubro de 2016.

Inscrições

Inscrição gratuita

Arbitragem
Organização e
Contactos
Diretor da prova
Responsabilidades

A organização solícita aos clubes sempre que possível a sua colaboração
na arbitragem dos combates (com os treinadores/árbitros presentes)
David Carreira – 963405254

Carla Vaz - 966225598

David Carreira
Embora esteja presente uma equipa médica, a organização não se responsabiliza
por qualquer acidente no decorrer da prova, de e para a mesma.

REGULAMENTO:

A participação dos atletas é da responsabilidade dos treinadores, desde que os mesmos estejam
devidamente inscrito na FPJ.

Categorias de peso: Os atletas serão pesados sendo feitas pules masculinas e femininas de acordo com
idades e pesos. Caso as categorias femininas não permitam a elaboração de poules, serão criados grupos mistos.

Solicita-se que a intervenção dos treinadores se limite a orientações organizativa dos atletas.

Tempo de combate. O tempo de combate será de 1,5 minutos – tempo sem paragem do cronómetro.

Pontuações: para permitir a adaptação e conhecimento das regras de uma forma adaptada, serão utilizadas
as ventagem em vigor, sendo o shido indicado em caso de reincidência de ações muito faltosas.

PEGAS: Não serão permitidas o agarrar contínuo á volta do pescoço de Uke (por exemplo, na
insistência de Koshi Guruma, sem resultado).

Perante posições estranhas ou embrulhadas, onde se perdeu o kumi kata fundamental e se denotar a
impossibilidade de resultado imediato, aconselha-se a aplicação do “Mate” para evitar possíveis lesões.

PROJEÇÕES: Será obrigatório para projetar Uke, controlar o braço do lado pelo qual se executa a técnica
de modo a evitar o apoio da mão ao solo.

Não serão alvo de pontuação, sendo o atleta avisado:
- Projeções apoiando os 2 joelhos no chão (ex: Seoi - Nage);
- Toda as técnicas de SUTEMI WAZA.
- Todas as ações em que Tori arraste / puxe Uke para o chão.

Não serão valorizadas as técnicas em que intencionalmente ou descontroladamente se cai encima de Uke.
Sendo no entanto valorizadas as projeções realizadas de forma correta, em que embora caindo com o parceiro, não
exista intencionalidade de passar encima propositadamente. No caso de constatar a intencionalidade, o atleta poderá
ser avisado á primeira vez sendo á segunda vez sancionada a ação.
Qualquer atitude anti desportiva dos atletas ou treinadores poderá levar á sua desclassificação ou retirada da prova.

-

