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ASSUNTO: Treinadores em Provas Nacionais
Lisboa, 13 de Setembro de 2016

Exmos. Senhores,

Em cumprimento do determinado pela lei que regula a atividade do Treínador Desportivo e o

Regulamento de Organização de Provas, especificamente nos pontos 1 a 3 do artigo 57e, vimos

por este meio informar que a Federação Portuguesa de Judo, decidiu adaptar o seguinte
procedimento relativamente à acreditação de treinadores nas provas nacionais:

1)

Todos os treinadores que pretendem acompanhar os seus atletas nas provas nacionais,

terão de ser devidamente inscritos via Associação Distrital.

2l

Apenas os treinadores devidamente inscritos para

acreditação

a prova terão

acesso

a cartão de

e, consequentemente, poderão acompanhar os seus atletas na

zona

desportiva.

3) A entrega

dos cartões de acreditação será efetuada antes do início da prova, no{s)

período(s) das pesagens, contra recolha de assinatura, podendo ser solicitado um
documento de identificação ao treinador.

4l Os treinadores

gue estando inscritos não levantem o cartão no horário indicado,

poderão fazê-lo, excecionalmente, no decorrer da prova, junto à mesa de prova,
mediante o mesmo procedimento.

5)

Não serão aceites inscrições de novos treinadores no decurso da prova.

5)

Os treinadores não inscritos, ou cuja situação não esteja regularizada na FPJ, ficam
impossibilitados de acompanhar os seus atletas no decorrer da competição.
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7l Este procedimento

entrará em vigor na próxima prova nacional, que será o Campeonato

Nacional de Equipas Seniores, a realizar no dia 2 de outubro 2016.

Com os melhores cumprimentos e cordiais

Saudações Desportivas
O Secretário-geral dqnFPJ
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