3. OBTENCIÓ DELS PUNTS PER VIA COMPETICIÓ
3.1 Sistema de competició masculina
Es poden obtenir els punts per la via de competició a la categoria masculina
pels següents sistemes: per “Lligues” i per “Línies”. El sistema per Lliga serà
l’emprat de forma habitual, només en casos excepcionals s’utilitzarà, a criteri del
responsable de la competició de pas de grau, el sistema de Línia.
Les condicions per poder accedir a aquests sistemes són:
•
•

1r. Dan: estar en possessió del cinturó marró amb un any
d’antiguitat, i pertànyer com a mínim a la categoria cadet.
2n., 3r. i 4t. Dan: estar en possessió del Dan precedent, i haver
complert com a mínim la meitat del temps reglamentari per
l’obtenció del nou Dan (període de carència), per la via de
competició.

3.1.1.Per “Lligues”
El sistema per Lligues és realitzarà agrupant els candidats de pes similar,
amb lligues d’un mínim de 5, i un màxim de 6 competidors. En cap cas es faran
lligues de 4 o menys competidors. En aquestes lligues es faran grups: lligues dels
candidats amb cinturó marró, i lligues a partir de 1er DAN.
3.1.1.1 Puntuació combats
Pel que fa als combats guanyats es comptabilitzaran d’acord amb la
següent taula:

RESULTAT

PUNTS

Yuko:
Wazaari:
Ippon:

5
7
10

3.1.1.2 Assoliment de la condició d’APTE
Els punts necessaris en una o en diverses jornades per assolir la condició
d’apte per la via de competició són:

UNA SOLA
JORNADA

DIVERSES
JORNADES

Lliga de 5 competidors:

27 punts

Lliga de 6 competidors:

35 punts

100 punts
(acumulats en
diverses jornades

Si l’aspirant ha realitzat 4 combats, els corresponents a una lliga de 5,
haurà d’assolir els 27 punts, i si ha realitzat 5 combats els corresponents a una
lliga de 6, llavors haurà d’assolir 35 punts, en una sola jornada.
3.1.1.3 Abandonament de combats
L’esperit de les lligues de pas de grau és el d’acabar tots els combats,
independentment dels abandonaments que hi hagi. (Els competidors han de tenir
el compromís d’acabar les seves lligues).
En el supòsit que hi hagin abandonaments en una lliga, sigui de 5 o de 6,
aquesta continuarà fins finalitzar tots els combats.
En el cas que les lligues es vegin reduïdes per lesions o qualsevol altra
contingència a quatre competidors o menys, serà necessari aconseguir un mínim
de 27 punts sumant els resultats dels combats realitzats. No es farà cap regla
proporcional per calcular una nova puntuació que el consideri APTE en la
modalitat d’una sola jornada. Si el competidor no arriba a la puntuació mínima (27
punts) els punts obtinguts s’acumularan en la modalitat de diverses jornades.
Els competidors que abandonin per lesió mantindran la puntuació obtinguda
en la modalitat de diverses jornades, sempre que la lesió sigui certificada pel
metge de la competició. En cas contrari els punts no contaran.
El responsable de la competició de pas de grau dirimirà la solució més
adient en el cas de contingències no previstes.
Per facilitar l’obtenció dels punts necessaris en la modalitat de “diverses
jornades”, es comptabilitzaran els combats guanyats, a qualsevol adversari i de
qualsevol grau, en competicions oficials dins o fora de la Federació Catalana de
Judo i D. A., seguint el següent varem de puntuació:

GUANYADOR

PUNTS

A qualsevol adversari i de qualsevol grau

10

En les competicions organitzades per la Federació Catalana de Judo i D. A.,
els responsables de la organització de la competició també ho seran del control
dels punts dels aspirants en la modalitat de diverses jornades.
3.1.1.4 Reclamacions dins l’àmbit territorial català
Qualsevol reclamació de punts de les competicions de l’àmbit territorial
català s’haurà de fer abans que la temporada esportiva finalitzi (1 de setembre
a 31 de juliol) a la que pertany la competició. Aquesta reclamació es farà per
escrit al responsable federatiu del control dels punts, indicant: nom i data de la
competició, nom i cognoms, pes, número de llicència de l’aspirant i combats
guanyats. No es comptabilitzarà cap reclamació feta fora del termini establert.
3.1.1.5 Caducitat dels punts
Els punts confirmats pel responsable federatiu del control de puntuació de
pas de grau no caducaran mai.
3.1.1.6 Competicions fora de l’àmbit territorial català
En les competicions fora de l’àmbit territorial i que no són organitzades per
la Federació Catalana de Judo i D. A., per a poder computar els punts obtinguts
per l’aspirant aquest haurà de lliurar a la federació, en un termini de 10 dies com a
màxim després de la finalització de la competició, el justificant dels combats
guanyats mitjançant la següent documentació:
•
•

Correu electrònic indicant el nombre de punts obtinguts.
Document digitalitzat del sorteig i els resultats oficials complerts de la
competició on hi surten tots els combats de l’aspirant.

3.1.2. Per “Línies”
En casos excepcionals i a criteri del responsable de la competició de pas de
grau s’emprarà el sistema per Línies pels candidats a 2n., 3r. i 4t. Dan
Per a la realització d’aquest sistema s’agrupen els cinturons marrons de pes
similar al candidat amb línies, necessitant un mínim nombre de victòries per
passar en una sola jornada:

NOMBRE DE
MÍNIM DE VICTÒRIES
CINTURONS
NECESSÀRIES PER
MARRONS PASSAR EN UNA JORNADA
Per a 2n. Dan:
Per a 3r. Dan:
Per a 4t. Dan:

6
7
10

4 victòries més 2 nuls
5 victòries més 2 nuls
7 victòries més 3 nuls

Si el candidat no arribés al mínim de victòries per aconseguir l’APTE en una
jornada, se li acumularien al seu compte particular de diverses jornades el nombre
de victòries aconseguides en la línea (cada victòria val 10 punts), restant-li una.
El cinturó marró integrant d’una línia que aconsegueixi la victòria sobre
qualsevol candidat, obtindrà la puntuació de 20 punts que incrementaran al seu
còmput particular en la modalitat de “diverses jornades”.
Nota:
En el cas de qualsevol contingència en les jornades de competició de pas
de grau, el responsable de la mateixa dirimirà la solució més adient.

3.2.

Sistema de competició femenina

Es poden obtenir els punts per la via de competició en la categoria femenina
de dues formes paral·leles: per “Ippons” i per “Victòries”. Les candidates a
qualsevol Dan podran participar en ambdós modalitats, entenent que una
modalitat és independent de l’altre.
Les condicions per poder accedir a aquests sistemes són:
•
•

1r. Dan: estar en possessió del cinturó marró i pertànyer com a
mínim a la categoria cadet.
2n., 3r. i 4t. Dan: estar en possessió del Dan precedent.

3.2.1.

Per “Ippons”

Es comptabilitzaran els combats guanyats per Ippon, a qualsevol
adversària i de qualsevol grau, en competicions oficials dins o fora de la Federació
Catalana de Judo i D. A.
Els combats guanyats per qualsevol resultat, en fases de sector
classificatòries pels campionats d’Espanya, fases finals dels campionats
d’Espanya, Copes d’Espanya i competicions internacionals es comptabilitzaran
com si la guanyadora ho hagués fet per Ippon.

IPPONS
De marró a 1r. Dan:
De 1r. a 2n. Dan:
De 2n. a 3r. Dan:
De 3r. a 4t. Dan:

3.2.2.

4
6
10
16

Per “Victòries”

Es comptabilitzaran els combats guanyats per qualsevol resultat, a
qualsevol adversària i de qualsevol grau, en competicions oficials dins o fora de la
Federació Catalana de Judo i D. A.

VICTÒRIES
De marró a 1r. Dan:
De 1r. a 2n. Dan:
De 2n. a 3r. Dan:
De 3r. a 4t. Dan:

10
15
20
25

En les competicions organitzades per la Federació Catalana de Judo i D. A.,
els responsables de la organització de la competició també ho seran del còmput
dels punts de l’aspirant.
En les competicions fora de l’àmbit territorial i que no són organitzades per
la Federació Catalana de Judo i D. A., per a poder computar els punts obtinguts
per l’aspirant aquesta haurà de lliurar a la federació, com a màxim 10 dies
després de la finalització de la competició, el justificant dels combats guanyats
mitjançant la següent documentació:
•
•

Petició per correu electrònic del nombre de punts obtinguts.
Full digitalitzat del sorteig i els resultats oficials complerts de la competició
on hi surten tots els combats de l’aspirant.

