Data: 11.10.17

Circular núm. 38

2ª COPA CATALUNYA ALEVÍ i BENJAMÍ

DATA :

21-10-2017

LLOC :

POLIESPORTIU DE LLARS MUNDET
Pg. Vall d’Hebrón, 171
Barcelona 08035

Edats de les categories
Aleví : Nascuts al 2006/2007
Benjamí : Nascuts al 2008/2009
Els judokes de categoria Aleví i Benjamí tindran l´oportunitat de participar en 3
competicions organitzades per la Federació Catalana de judo : 2ª Copa Catalunya / 2ª
Super Copa Catalunya i Campionat de Catalunya.
El sistema de competició serà de lligues de 4 , on cada competidor obtindrà la
puntuació següent : El primer de cada lliga 4 Punts, el 2on i 3er 2 Punts i els
4ar/5è/6è…….1 Punt.
En la 2ª copa hi haurà un sorteig normal per a tots els participants en la seva categoria
de pes.
En la 2ª Super copa es formaran tres grups : Elit - Competidor i Esportiu
És a dir, tots el competidors que obtinguin 4 punts (primer classificat de la lliga) en la
2ªcopa, entraran en el grup d’elit, on es farà el sorteig entre ells en la 2ªSuper Copa.
Tots els que obtinguin 2 Punts,(segon i tercer de la lliga) entraran en el grup de
Competidors. (2ªSuper Copa)
I tots els que obtinguin 1 Punt,(quart,cinquè…de la lliga) entraran en el grup Esportiu.
(2ªSuper Copa)
D’aquesta manera en la 2ªSuper copa es constitueixen els tres grups de nivell, els quals
continuaran en el campionat de Catalunya. (Final)
Totes les competicions seran sempre per lligues, exceptuant el campionat de
Catalunya que en primer lloc hi haurà lligues i després eliminatòries directes sense
repesca.

D’aquests tres campionats obtindrem el campió d’Elit, el campió de Competidors i el
campió de Grup Esportiu.

Categoria Aleví femení :
Categoria Aleví masculí :

-25/-30/-35/-40/-45/-50/+50 Kg.
-25/-30/-35/-40/-45/-50/-55/+55 Kg.

Categoria Benjamí femení : -25/-30/-35/-40/-45/+50/+50 Kg.
Categoria Benjamí Masculí : -25/-30/-35/-40/-45/-50/+50 Kg.
Pesada i control de Doc :
Horari matí :
Inici competició :

Pesada i control de Doc :
Horari matí :
Inici competició :

Pesada i control de Doc :
Horari Tarda :
Inici competició :
Pesada i control de Doc :
Horari Tarda :
Inici competició :

Cat. Aleví Femení : -25/-30/-35 i +50 Kg.
Cat. Aleví Masculí : -25/-30/-35 i +55 Kg.
De 08.30 h. a 09.00 h.
A les 09.30 h.

Cat. Aleví Femení : -40/-45 i -50 kg.
Cat. Aleví Masculí : -40/-45/-50 i -55 Kg.
De 10.30 h. a 11.00 h.
A les 11.30 h.

Cat. Benjamí femení : -25/-30/-45 i +50 Kg.
Cat. Benjamí masculí: -25/-30/-45 I +50 Kg.
De 15.00 h. a 15.30 h.
A les 16.00 h.
Cat. Benjamí femení :. -35/-40 i -50 Kg.
Cat. Benjamí masculí : -35/-40 i -50 Kg.
De 17.00 h. a 17.30 h.
A les 18.00 h.

Judogui gra d’arròs: Blanc
Durada del combats : 2 minuts
Zones de competició :

7

Reunió Arbitral :

20 minuts abans de començar el campionat

Inscripcions :

Fins Dijous 19 d’Octubre 2017 a les 23.00 h.
Per correu electrònic : jyuste@fedecatjudo.cat
No s’accepten inscripcions per telèfon ni més enllà
de la data.

Documentació :

Llicència federativa en vigor 2017
Els esportistes que no disposin de la llicència, no podràn
participar.

Director Esportiu
Jordi Yuste

President
Fermín Parra

