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Escola de Judo Ana Hormigo 
 

      Open de Judo Adaptado de Natal - AEJAH 
 

Data 11 de Dezembro 2022 

Local 
Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira 
em Alcains, Rua José Sanches Roque. 

Tipo de Prova 

Retoma da atividade e rotina competitiva. 

Fortalecer a ideia e o propósito de Judo para todos. 

Desenvolver o espírito de amizade e entreajuda, através de uma pequena competição 

saudável onde o lema será: “Um pódio para todos!”. 

Aprendizagem e interiorização de pequenas regras de competição, de forma a ser    criada 

uma ligação próxima com o futuro da modalidade e sua cultura. 

Escalão/Especificidade Todos 

Categorias Divididos por ano de nascimento, por pesos e grau/tipo de deficiência. 

Informações Sofia Côrte – 969 853 464 

Horários 

10:30 Horas – Receção dos atletas e Pesagens. 

11:00 Horas – Sorteio e Aquecimento dos atletas (Divisionning). 

11:30 Horas – Início da competição. 

Entrega de prémios – Logo após o término de cada grupo. 

(Poderão existir alterações a estes horários devido ao número de inscritos por escalão etário e por motivos de força 

maior alheios à organização). 

Inscrições Devem ser enviadas em modelo próprio em anexo. 

Arbitragem Da responsabilidade da organização. 

Organização Associação Escola de Judo Ana Hormigo e APPACDM de Castelo Branco. 

Troféus 

Um pódio para todos, medalha e lanche. Troféus para as três equipas melhor 

classificadas. 

Responsabilidade 

A organização não se responsabiliza por qualquer tipo de acidentes inerentes à 

competição. 

 
Open de Judo Adaptado de Natal – AEJAH 

 
Autorização – Entregar até 5 de Dezembro 

 

Venho por este meio autorizar o meu educando , nascido no ano _ 

pertencente ao núcleo a participar no Open d e  J u d o  A d a p t a d o  d e  N a t a l  –  

A E J A H  2022, a realizar no dia 11 de Dezembro. 

 
Ass: Castelo Branco,       de de 2022 
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