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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º - Âmbito de aplicação 

O presente regulamento estabelece as regras aplicáveis à participação de atletas nas 

Seleções da Associação Distrital de Judo do Algarve (ADJA).  

 

Artigo 2.º - Seleção Distrital da ADJA 

Entende-se por Seleção Distrital, um conjunto de atletas convocados pela ADJA, com o 

objetivo de representar o Distrito do Algarve, em atividades específicas em território 

nacional ou no estrangeiro, com base nos resultados desportivos e participações das 

atividades associativas nos diferentes escalões.  

 

Artigo 3.º - Atletas da ADJA 

A participação na Seleção Distrital é reservada aos atletas revalidados nos clubes da 

Associação Distrital de Judo do algarve, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.  

 

Artigo 4.º - Obrigatoriedade de participação 

A participação na Seleção Distrital é obrigatória, salvo motivo justificado. 

 

Artigo 5.º - Exclusão 

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a ADJA pode negar a integração na 

Seleção a Atletas que tenham sido objeto de condenação em processo disciplinar, 

transitada em julgado, pela prática de faltas graves ou muito graves e/ou violadoras da ética 

desportiva, previstas na Lei e/ou no Regulamento Disciplinar aplicável.  

2 - A ADJA reserva-se o direito de não autorizar a participação na Seleção Distrital aos 

Atletas que desrespeitem o disposto neste Regulamento.  

 

Artigo 6.º - Equipamento 

1 – A ADJA poderá proceder à conceção e materialização de Equipamentos oficiais. 
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2 - Os modelos dos equipamentos são aprovados pela Direção.  

 

Artigo 7.º - Responsabilidade da Equipa Técnica 

Compete à Equipa Técnica da ADJA:  

a) Proceder, em concertação com os Treinadores dos Clubes dos Atletas elegíveis, à 

elaboração de um plano de preparação e participação dos Atletas nas Seleções em torneios 

e estágios, nacionais e internacionais.  

b) Proceder à convocação dos Atletas para participação em estágios e competições ao 

serviço da Seleção, de acordo com os critérios decorrentes deste Regulamento.  

 

Artigo 8.º - Responsabilidade dos Treinadores Associativos 

1 - É da responsabilidade dos Treinadores Associativos, planear com os Treinadores dos 

Clubes os programas anuais de preparação e participação nas atividades das Seleções, de 

forma a cumprirem os objetivos traçados.  

2 - Cabe aos Treinadores Associativos orientar os Atletas das Seleções nos Torneios e outros 

eventos que os atletas representem a ADJA, excetuam-se os casos em que se verifique a 

presença de treinadores de clube expressamente credenciados para esse efeito. 

 

CAPÍTULO II - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

Artigo 9.º - Critérios gerais de convocação para as Seleções 

1 - A convocatória de Atletas para integrar as Seleções é de responsabilidade da equipa 

técnica da ADJA.  

2 – Serão convocados atletas que tenham obtido as melhores classificações nacionais e 

participado em pelo menos 50% dos treinos, estágios e competições da ADJA no ano 

anterior, salvo motivo ponderoso e previamente comunicado.  

 

Artigo 10.º - Direitos dos Atletas convocados para as Seleções 

1 - Os Atletas que sejam convocados para as Seleções beneficiam dos seguintes direitos:  

a) Apoio técnico, através da Equipa Técnica;  
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b) Participação nos treinos e estágios organizados pela ADJA.;   

c) Equipamento oficial da ADJA, em acontecimentos que o justifiquem;  

d) Pagamento das despesas referentes às deslocações para participar em estágios ou provas 

nacionais e internacionais, mediante prévio acordo com a Direção;  

 

Artigo 11.º - Obrigações dos Atletas convocados para as Seleções 

Os Atletas convocados para as Seleções comprometem-se a:  

a) Comparecer nas provas e estágios para os quais forem convocados;  

b) Participar nas atividades associativas, nomeadamente treinos, estágios e torneios;  

c) Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto nas alíneas a), e b), a justificar 

o motivo da sua ausência, previamente, ou no caso de manifesta imprevisibilidade, a 

posteriori, no prazo de 5 dias, apresentando prova documental;  

d) Cumprir com pontualidade e integralmente o horário estabelecido para as ações para 

que tenham sido convocados;  

e) Cumprir o seu plano de preparação, previamente acordado entre a Equipa Técnica e o 

seu Treinador de Clube;  

f) Utilizar o equipamento oficial, social e desportivo (judogi e fato de treino) que lhe for 

distribuído pela ADJA, sempre que facultado e estiverem em representação da ADJA; 

g) Colaborar com a sua presença em jornadas de divulgação e fomento da modalidade;  

h) Preservar uma imagem adequada às suas responsabilidades, nomeadamente em 

apresentações de carácter público ou junto da comunicação social;  

i) Não sair do local onde se encontra alojada a Seleção, ou do local da competição, sem 

autorização do responsável da Delegação;  

j) Viajar e manter-se em grupo nas deslocações e provas;  

k) Participar nas Cerimónias de Abertura ou Encerramento, quando escolhidos;  

l) Recolher ao quarto para descanso no horário estabelecido em cada acontecimento;  

m) Colaborar com os Dirigentes e/ou Técnicos quando para tal solicitados;  

n) Manter o peso dentro dos limites da categoria nas provas para que foram convocados;  
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o) Informar a ADJA de quaisquer anomalias que perturbem o seu plano de preparação, tais 

como doença ou lesão, remetendo comprovativo médico; 

 

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 12.º - Ressarcimento de encargos 

Os Atletas são responsáveis pelas despesas assumidas pela ADJA, quando:  

a) Confirmem a sua presença em estágios ou provas e não compareçam, sem justificação;  

b) Faltem por motivos injustificados a estágios ou provas para que tenham sido convocados;  

c) Faltem, mesmo que com justificação, a estágios ou provas para que tenham sido 

convocados se, tendo possibilidade de o fazer com antecedência de 48h, não tiverem 

avisado a ADJA da sua impossibilidade em comparecer;  

d) Não possam participar na prova para que foram selecionados por não terem o peso 

necessário, de acordo com a categoria de peso para que foram convocados.  

 

Artigo 13.º - Casos omissos 

Os casos não previstos no presente regulamento serão resolvidos pelos órgãos da ADJA, no 

âmbito das respetivas competências.  

 

Artigo 14.º - Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor após aprovação em Assembleia Geral. 


