Data: 25.11.14

Circular núm. 52

Examen Tècnic Pas de Grau de 1r a 6è Dan de Judo
Sense límit de candidats

LLOC
DIA
HORA

PREUS

INSCRIPCIONS

Recinte Llars Mundet. Barcelona
Dissabte, 20 de desembre de 2014
A les 09:00 hores
Per a Primer Dan 141,00 €
Per a Segon Dan 194,00 €
Per a Tercer Dan 231,00 €
Per a Quart Dan 274,00 €
Per a Cinquè Dan 328,00 €
Per a Sisè
Dan 380,00 €
A la Federació Catalana de Judo i D.A.,
fins les:
14:00 hores del dimecres 10 de desembre
de 2014.

“Veure Nota adjunta”

Els preus inclouen els Drets d’Examen i el Diploma. No inclouen:
Carnet d’Examen de l’Escola Federativa Nacional (30,00€)
TEMPS
REGLAMENTARIS

Veure normativa general de Pas de Grau a la web
de la Federació Catalana de Judo i D.A.

NOTA
(Molt Important)

A causa del gran nombre d’inscrits a la convocatòria d’hivern de pas de grau,
la qual provoca una gran complexitat en l’organització logística i
administrativa. No s’acceptarà en cap cas inscripcions fora de termini, ni
tampoc inscripcions que no tinguin tota la documentació entregada i en
regla a la federació incloent la totalitat del pagament dels drets d’examen.
•

Inscripció: Darrer dia 10 de Desembre a les 14:00 hores.

•

Documentació: Veure a continuació la necessària (degudament
complimentada i entregada a la federació abans del 10/12/14 a
les 14:00 h.).

•

Pagament: Veure preus (haurà d’estar realitzat el pagament
abans 10/12/14 a les 14:00 h.).

“ELS CANDIDATS QUE NO HAGIN FET LA INSCRIPCIÓ EN TEMPS I
FORMA ROMANDRAN EXCLOSOS EN L’EXAMEN DE PAS DE GRAU”

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
1. Carnet d’Examen de l’Escola Federativa Nacional. “Original”(per a

tots els candidats). No escanejar.

2. Fitxa General de la RFEJYDA (per a tots els candidats). Es pot escanejar i
enviar per correu electrònic.
3. Fotografia mida carnet (per a tots els candidats). Es pot escanejar i
enviar per correu electrònic.
4. Fotocòpia del DNI (per a tots els candidats). Es pot escanejar i enviar per
correu electrònic.
5. Carnet de Kyus. “Original” amb tots els segells de graus (només per als
candidats a primer Dan). No escanejar.
6. Llicències:
6.1 De marró a primer DAN: estar en possessió de les tres
darreres llicències federatives, o bé cinc alternes inclosa l’actual.
6.2 De primer a segon Dan: estar en possessió de dues
llicències federatives des de l’obtenció del primer Dan (inclosa
l’actual).
6.3 De segon a tercer Dan: estar en possessió de tres llicències
federatives des de l’obtenció del segon Dan (inclosa l’actual).
6.4 De tercer a quart Dan: estar en possessió de quatre
llicències federatives des de l’obtenció del tercer Dan (inclosa
l’actual).
6.5 De quart a cinquè Dan: estar en possessió de cinc llicències
federatives des de l’obtenció del quart Dan (inclosa l’actual).
6.6 De cinquè a sisè Dan: estar en possessió de set llicències
federatives des de l’obtenció del cinquè Dan (inclosa l’actual).

El Carnet d’examen de l’EFN, s’haurà de passar a recollir per la
Federació abans de presentar tota la documentació exigida.
El formulari de la fitxa General el podreu trobar a l’apartat
d’administració de la nostra web:
http://www.fedecatjudo.cat/media/fcj/document/file/206/Fitxa_General__RFEJY
DA_2013.pdf
No s’acceptarà cap documentació
que no sigui degudament complimentada.

CONTINGUTS DELS EXÀMENS
Podeu consultar els continguts dels exàmens al següent enllaç:
http://www.fedecatjudo.cat/judo/ensenyament/continguts-kyus-i-examens-1era-6e-dan/99
HORARI DE L’EXAMEN
L’horari de l’examen dependrà de la quantitat de candidats inscrits.
És fixaran dos torns d’horaris al llarg del mati de l’examen.
Es comunicarà als clubs l’horari i torn que se’ls hi hagi assignat, un cop es
sàpiga la totalitat d’inscrits.
JUDOGUI
Es recorda a tots els candidats, que en els Exàmens Tècnics d’aquesta
Federació, és condició indispensable la utilització, per a Tori i Uke, del judogui
de color blanc, sense dorsals ni escuts cosits.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓ
S’exigirà als candidats (Toris) al moment de recollir els fulls d’examen
identificar-se mitjançant el DNI/NIE o el Passaport. També ho hauran de fer
els Ukes mostrant la llicència actualitzada i el DNI/NIE o el Passaport.
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