NORMATIVA CATEGORIA INFANTIL (S-15) / CADET (S-18 )
TEMPORADA 2018-2019
Edats de les categories
INFANTIL – Nascuts al 2005 i 2006
CADETS – Nascuts al 2002 - 2003 – 2004
Durant la temporada 2018/2019 la classificació pel Campionat d’Espanya es realitzarà
mitjançant la següent normativa:
Competicions classificatòries pel campionat d’Espanya Infantil i Cadet
Copa Catalunya (Novembre 2018)
Campionat de Catalunya (Febrer 2019)
Super Copa Catalunya (Marc 2019)
La puntuació es distribuirà d’acord amb el següent barem :
COPA CATALUNYA I CAMPIONAT DE CATALUNYA
1er. Classificat/da
2on. Classificat/da
3ers. Classificats/des
5ès. Classificats/des
7ès. Classificats/des

7 punts
5 punts
3 punts
1 punt
--------

SUPER COPA CATALUNYA
1er. Classificat/da
2on. Classificat/da
3ers. Classificats/des
5ès. Classificats/des
7ès. Classificats/des

9 punts
6 punts
4 punts
2 punt
1 Punt

Poden participar en totes aquestes competicions i entrenaments, tots els i les judokes
escolaritzats de la categoría infantil i cadet espanyols i estrangers.
Participarà en la Fase Final del Campionat d’Espanya Escolar ( Sub-15, Sub-18 ), el/la
judoka amb més puntuació en acabar la Super Copa Catalunya 2019 (última
competició puntuable).
En les categories de pes on el nombre de participants sigui inferior a cinc judokes, es
donaran igualment els punts corresponents per la seva classificació al final de la
competició, encara que l’esportista no hagi guanyat cap combat o no hagi pogut
competir per ser l’únic/ca participant en la categoria de pes.

En el cas d’empat a punts al finalitzar la Super Copa Catalunya 2019 es tindrà en
compte qui tingui :
1º Millors resultats en les tres competicons puntuables.
2º Més 1ers. Llocs.
3º Rànquing Nacional
Els i les judoques que es classifiquin directament pel Campionat d’Espanya en Edat
Escolar per la puntuació obtinguda en el Rànquing Estatal de puntuació (RFEJyDA)
NO podrán participar en la Super Copa Catalunya 2019.
Qualsevol falta d’actitud i de respecte en la competició pot ocasionar la pèrdua dels
punts d’aquella jornada.
Els i les judokes infantils i cadets podran arrosegar punts si pugen de pes (mai si baixen)
només fins al segon campionat. (Campionat de Catalunya).

MOLT IMPORTANT : Demanem al professor establir la categoría de pes en que
competiran els seus alumnes a l’inici de la temporada pensant en la darrera
competició que es el Campionat d’Espanya.
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