Data: 12.01.2018

Circular Jiu-JItsu núm: 03

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JIU JITSU
SISTEMA DUO-KATA – KUMITE I NE WAZA
MASCULI I FEMENI – CADET – JUNIOR - SENIOR
Benvolguts presidents/es, directors/es i entrenadors/es de club:
Convidem als/les esportistes catalans/es de les categories esmentades a participar en
el següent Campionat de Jiu-Jitsu:
Cadet / Junior / Sènior

DIA:

24 DE FEBRER DE 2018

CONTROL DOCUMENTACIÓ
I PESATGE:

11.00 h - CEM Olímpics Vall d'Hebron
14.00 h - CEM Olímpics Vall d'Hebron

RECICLATGE ARBITRATGE:

14.00 h - Es convoca a tots els àrbitres de la
competició per repassar la normativa d'arbitratge.

INICI COMPETICIÓ:

16.00 h

LLOC:

CEM Olímpics Vall d'Hebron
Passeig de la Vall d'Hebron, 166-176
08035 Barcelona

INSCRIPCIONS:

:
federacio@fedecatjudo.cat
admetent canvis o modificacions fins a les 11'00 hores
del dimarts 23 de febrer. Passat aquest termini no
s'admetrà cap canvi o modificació.

1. ATENCIÓ:
S'adjunta formulari d'inscripció en arxiu Excel. És un model únic on s'inscriurà als
Esportistes, àrbitres, tècnics i voluntaris). Un cop emplenat s'haurà de remetre en el
mateix format per correu electrònic a la següent adreça:
federacio@fedecatjudo.cat
La inscripció en aquest campionat suposa l'acceptació de la normativa de la Federació
Catalana de Judo.
Junior i Sènior competiran de forma conjunta.
Cadets per separat.

2. SORTEIG:
El sorteig es podrà consultar i imprimir a partir del dia 22 de febrer a la pàgina web
d'aquesta Federació.
Es recorda que, en cas de no existir un número mínim de tres competidors en una
mateixa categoria
categoria.
Si en una categoria només hi ha esportistes d'un mateix club, podran realitzar els
combats però serà categoria "open" no oficial.
La comissió de Jiu-Jitsu decidirà en aquests casos que esportistes podran acudir al
Campionat d'Espanya.
3. COMPETICIÓ:
Els temps del sistema Ne Waza masculí i femení variarà entre 4 i 6 minuts en funció
del nombre de participants.
El sistema de competició variarà en funció dels inscrits en cada categoria. Podrà ser
lligueta o eliminatòria directa.
Si escau, seran caps de sèrie dels Esportistes que van obtenir medalles d'OR i PLATA
al Campionat de Catalunya de 2017.
4. ARBITRATGE I ORGANITZACIÓ:
Tots els àrbitres, jutges-àrbitres i oficials d'organització han d'estar col·legiats.
Se sol·licita la màxima aportació de personal i voluntaris inscrits per part dels clubs per
a un correcte desenvolupament de la competició.
5. PARTICIPANTS:
Es recorda que és obligatori que tots els Esportistes participants portin l'Escut de JiuJitsu al pit.
Tots els competidors hauran d'utilitzar obligatòriament en aquest Campionat de
Catalunya el material que es relaciona:
- Guantillas Vermelles
- Guantillas Blaus
- Canelleres turmelleres en tub Vermelles
- Canelleres turmelleres en tub Blaus
- Canelleres semirrigidas velcro Vermelles
- Canelleres semirrigidas velcro Blaus

6. SISTEMES KUMITE I NE-WAZA
6.1. REGLAMENT:
Per a totes les categories:
S'aplicarà el reglament vigent de la JJIF.
Es pot consultar a les pàgines 6 a 13 d'aquest document:
http://fedecatjudo.cat/media/public/document/file/1874/Reglament_competici__
Jiu-Jitsu.pdf
6.2. EDAT:
Cadet: 2001 – 2002 – 2003.
Junior i Sènior participaran de manera conjunta. Des de l'any 2000.
6.3. PESOS:
CATEGORIA DE PESOS OFICIALS DE LA FEDERACIÓ INTERNACIONAL
DE JIU-JITSU
CADET:
MASCULÍ
- 46 Kg
- 50 Kg
- 55 Kg
- 60 Kg
- 66 Kg
- 73 Kg
- 81 Kg
+ 81 Kg

FEMENÍ
- 40 Kg
- 44 Kg
- 48 Kg
- 52 Kg
- 57 Kg
- 63 Kg
- 70 Kg
+ 70 Kg

JUNIOR i SENIOR
MASCULÍ
- 56 Kg
- 62 Kg
- 69 Kg
- 77 Kg
- 85 Kg
- 94 Kg
+ 94 Kg

FEMENÍ
- 49 Kg
- 55 Kg
- 62 Kg
- 70 Kg
+ 70 Kg

7. SISTEMA DUOS
7.1. REGLAMENT:
Cadet: Es realitzarà com fins ara: 4 sèries de 3 tècniques cadascuna sense
sorteig.
Junior i Sènior:
S'aplicarà la nova normativa de Duo Kata vigent des del 1 de gener de 2018 a
nivell internacional:
3 series (en total)
 12 ataques = 40% menos (respecto al Dúo anterior), más fácil de
aprender y entrenar.
 Se presentarán 9 ataques en lugar de 12, lo que significa ¡un ahorro del
25% de tiempo!
 La idea principal se mantiene.
 El árbitro elegirá 3 de 4 ataques.

7.2. EDAT:
Cadet: 2001 – 2002 – 2003 (Les parelles poden estar formades per un Cadet
i un Infantil).
Junior i Sènior participaran de manera conjunta. Des de l'any 2000.
 Parella Masculí.
 Parella Femení.
 Parella Mixta.
Els participants podran competir en una parella masculina o femenina i una parella
mixta.

8. DOCUMENTACIÓ
En el pesatge tots els esportistes hauran de presentar la documentació:
 Llicència actualitzada de l'any 2018.
 Carnet de Kyus, carnet de Cinturó Negre per als Danes.
 Document nacional d'identitat original o NIE (no s'admetrà fotocòpia).
 Autorització paterna per als menors d'edat. (Annex I)
9. DRETS D’IMATGE I DE TELEVISIÓ
ESTATUTS DE LE FEDERACIO CATALANA DE JUDO I DISCIPLINAS
ASSOCIADES:
A
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i de les seves disciplines esportives assumides, com també, en les que participi
qualsevol selecció catalana són de titularitat de la Federació Catalana de Judo i
Disciplines Associades.
2. Durant el desenvolupament de cada competició oficial, els participants de les
competicions cedeixen el seu nom i imatge a la Federació Catalana de Judo i
D
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audiovisuals, en qualsevol format, respectant els drets que els participants en
les competicions oficials puguin tenir cedits a tercers i no entrin en conflicte
amb els interessos de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades,
patrocinis i/o sponsors.
3. Els participants autoritzen l'enregistrament dels campionats per mitjà de
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altres mitjans, per donar ‐ los l'ús comercial que la Federació Catalana de Judo
i Disciplines Associades consideri oportú, sense dret a contraprestació
econòmica.

Comissió de Jiu-Jitsu

Vist i plau Fermín Parra
President

Annex I:
AUTORITZACIÓ PARES / MARES / TUTORS
CAMPIONAT DE CATALUYA DE JIU JITSU

D. _____________________________________________________________,
amb D.N.I. _______________________, i com a Pare / Mare / Tutor del o l'esportista
______________________________________________________,
li AUTORITZO i ACCEPTO la participació del meu fill-a / tutelat-a, al CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE JIU-JITSU, que se celebrarà al CEM Olímpics Vall d'Hebron
(Passeig de la Vall d'Hebron, 166-176, 08035 Barcelona), de dissabte dia 24 de Febrer
de 2018.

Signatura:_______________________________

