Data: 03.06.15

Circular núm. 26

XII LLIGA CATALANA CADET (S18)
DATA

DISSABTE 20 DE JUNY DE 2015

LLOC

Poliesportiu de Llars Mundet
Pg. Vall d’Hebron 171
Barcelona 08035

PESADA I CONTROL DE
DOCUMENTACIÓ

De 8:30 a 9:00 h.

INICI DE LA COMPETICIÓ

A les 10:00 hores

CATEGORIA

S18 – masculina

JUDOGUI

BLANC

EDATS

Nascuts als anys 1998, 1999 i 2000

DURADA DELS COMBATS

3 minuts

Nº DE TATAMIS

5

INSCRIPCIONS

Enviar Nom de l’equip i competidors abans de:
Abans Dimarts 16 de Juny 2015 a les 00:00
https://docs.google.com/forms/d/1J3Je‐
jdF2rfqfeDUo9lJijTHvGSEfy5yyt4jUywGdLQ/viewform
NO s’accepten inscripcions per telèfon ni més enllà de la
data límit.

DOCUMENTACIÓ

-

Direcció Esportiva
Paco Franco / Jose Conde

Llicència Federativa en vigor 2015
DNI o NIE original

V. i P. President
Fermín Parra

XII LLIGA CATALANA CADET (S18)
Normativa
- Adreçada a judoques nascuts els anys 1998, 1999 2000
- Els equips estaran formats per cinc competidors de les següents categories: ‐55 Kg, ‐
60 Kg, ‐66 Kg, ‐73 Kg, +73 Kg (marge 1 kg)
- Un competidor podrà participar en la categoria de pes superior al seu, demostrat en
el moment de la pesada, si així ho desitja.
- Competirà cadascun amb el rival del seu pes, seguint el sistema de competició per
equips fet servir habitualment.
- Es permetrà fer coalicions de dos o més clubs.
- Els equips formats per dos o un sol club es poden inscriure amb el nom propi de la
seva entitat. Els equips formats per més clubs s´hauran d´inscriure amb un nom
diferent que no especifiqui cap club en concret.
- En aquesta categoria no es permet la participació de judokes d’altres Federacions.
- Un mateix club podrà inscriure més d’un equip.
- Es podran inscriure reserves i fer els canvis que es considerin oportuns per a cada
encontre.
- Un competidor no podrà participar en més d´un equip, encara que aquest sigui del
mateix club.

SI LES INSCRIPCIONS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ HO PERMET ES
FARA EN UNA SOLA JORNADA, FENT ENTREGA DE PREMIS A LA FINALITZACIÓ.

