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REESTRUCTURACIÓ DELS CENTRES DE TECNIFICACIÓ
Amb aquesta circular es centren les bases del nou funcionament i
reestructuració d’aquests tipus d’agrupaments, per tant, queden anul·lades
les estructures anteriors i comença un procés intern, en el qual la Federació
Catalana de judo regula la tipologia i els requisits de les noves estructures de
tecnificació.
Donat que el Consell Català de l’Esport no reconeix els Centres de Tecnificació
de la Federació Catalana de judo i D.A. en base a la normativa que es
desprèn del Decret 337/2002 sobre l’alt rendiment esportiu i que des de la
mateixa Federació es considera positiva la dinàmica creada en aquests
centres, s’ha decidit la reestructuració del seu funcionament per tal d’evitar
confusions en la nomenclatura del que el CCE estipula que és la denominació
d’un Centre de Tecnificació.
La filosofia de la proposta es basa en estimular la concentració de judoques
de forma puntual i regular per tal de desenvolupar entrenaments de forma
conjunta i d’aquesta manera elevar el nivell competitiu de tothom que hi
participi. Els entrenaments conjunts afavoreixen dos principis bàsics de
l’entrenament, com són el de la intensitat i la variabilitat, que al judo tenen
especial importància a l’hora de millorar el nivell; a més l’experiència de molts
anys així ho demostren.
Els agrupaments es faran de forma lliure, en els quals predomini l’afinitat i la
proximitat entre els participants, buscant en tot moment la complicitat que
faciliti en tot moment la pressa d’acords. El que s’intenta fomentar és
l’intercanvi d’experiències, l’augment del nombre de judoques als
entrenaments i crear una dinàmica positiva del judo de competició entre els
esportistes que vulguin aprofundir en aquesta vessant del judo, que moltes
vegades es fa difícil de portar a terme en el marc individual d’un únic club.
TIPOLOGIA:
 Grups de tecnificació: Unió de 2 o més clubs. Dirigit a les categories S20,
S23 i Sènior amb un mínim de 3 medallistes als Campionats d’Espanya a
aquestes categories.
 Escoles de tecnificació: Unió de 2 o més clubs. Dirigit a les categories S15
i S17 amb un mínim de 5 medallistes als Campionats de Catalunya
d’aquestes categories.
 Nuclis de tecnificació: Són estructures que engloben les dues anteriors.

REQUISITS:
Per a obtenir els beneficis del programa de tecnificació, és necessari que els
clubs entrenin com a mínim un cop per setmana de manera conjunta i que
almenys cinc cops l’any ho facin conjuntament amb un altre nucli, grup o
escola de tecnificació.
Sol·licitud adreçada a la Federació Catalana de judo amb els clubs que
composen l’estructura i la relació d’esportistes i tècnics que hi formen part. Els
clubs han de disposar de llicències federatives d’esportistes de les edats amb
les quals es vol desenvolupar la tecnificació i els tècnics han d’estar al corrent
de les col·legiatures federatives.
CONTRAPARTIDES:
Els avantatges que poden gaudir les noves estructures de tecnificació no
poden ser, en aquest moment, de caire econòmic, ja que el Consell Català de
l’Esport no contempla una partida econòmica per al seu funcionament. No
obstant, la Federació Catalana està desenvolupant un projecte amb el qual
intenta negociar el tipus d’ajut més adient per tal de no trencar aquesta
dinàmica de funcionament, de la qual tothom està convençut del seus bons
resultats.
Les contrapartides de funcionament que es proposen són les següents:
 Reconeixement de la Federació Catalana de judo a partir d’una
certificació o acreditació davant de les administracions públiques o
privades.
 Possibilitat de formar un únic equip a les lligues catalanes i que els
competidors que entrenin dins d’un mateix Nucli, Grup o Escola de
tecnificació puguin anar separats en els sortejos de les competicions
organitzades per la Federació Catalana de judo.
 Seguiment i assessorament del GSAR (Grup de Suport de l’Alt Rendiment)
i nutricionistes de cara a planificar i millorar l’entrenament.
 Possibilitat de formar part del programa ARC del Consell Català de
l’esport amb els beneficis que comporta a l’hora de les adaptacions
curriculars dins dels diferents ensenyaments.
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