Benvolguts presidents/es, directors/es i entrenadors/es de clubs,
NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2018 – 2019
(entra en vigor el 01-10-2018)
1r Inscripcions
2n Sorteigs
3r Documentació a presentar
4t Control de pesatge
5è Format de competició
6è Sortides de l’equip Català
7è Entrenaments
8è Classificació
9è Equipació
10è Publicació a la web de les puntuacions del rànquing Català
11è Selecció
______________________________________________________________________
1r Totes les inscripcions han de ser clares i han d’estar omplertes totes les
caselles.
El termini per fer les inscripcions serà sempre el Dijous de la setmana del
campionat fins a les 22.00 h. ( els divendres es publicarà la relació
d’inscrits al campionat )
2n Els sorteigs es realitzaran el mateix dia del campionat després del
pesatge.
3r En el moment del control, caldrà presentar la llicència, el carnet de
Kyus i el D.N.I o NIE.
4t Control de pesatge : Tot competidor que no doni el pes en el qual
s’hagi inscrit quedarà fora de competició. ( Tot havent el sorteig
després).
5è Format de competició : Eliminatòria directa amb repesca doble en
totes les categories.
6è Les sortides de l’equip català: en la fase sector i campionat
d’Espanya, l’anada serà conjunta i la tornada es podrà fer amb la
Federació o lliure.
La dispersió serà sempre quan hagi acabat el campionat.

En el cas de les categories Infantil i Cadet, tots els classificats hauran
d’anar amb l’autocar a l’anada, tenint l’opció de tornar, al acabar el
campionat, amb els pares o tutors.
Quan parlem de la selecció Catalana per anar a altres campionats o
stages, sempre anirà l’equip junt, tant a l’anada com la tornada.
7è L’assistència als entrenaments serà totalment voluntària per a totes
les categories.
8è La classificació per participar a la fase sector Junior – Senior, o
sortides i stages, serà en funció de la següent puntuació.
1è Rànquing Català
2on Rànquing Nacional (Copes)
3è Resultats a nivell internacional.
En quan a les categories Infantil i Cadet serà : 1è Rànquing Català i 2on
Rànquing Nacional. (Copes).
9è Tots els components dels equips catalans estan obligats a dur el
xandall o l’equipació que se’ls doni. ( tota equipació serà per tres
temporades )
10è Les publicacions del rànquing català estaran sempre actualitzades
a la web de la Federació.
11è Totes les seleccions es faran mitjançant sistema de puntuació:
Rànquing Català, Copes i Torneigs internacionals on els competidors
seran seleccionats segons la seva puntuació per participar en la Fase
Sector en el cas de las categories Junior i Senior i Campionat d’Espanya
en les categories Infantil i Cadet.
En el cas que hi hagués alguna sortida, la selecció serà sempre per les
puntuacions.
Els sorteigs es faran després del pesatge i en el lloc de competició.
En quan als desplaçaments hi anirà un cap d’expedició en les
categories Junior i Senior.
(Infantil i Cadet seran quatre caps d’expedició).
La funció dels caps d’expedició serà acompanyar als equips als
campionats i cuidar tots els detalls del viatge i allotjament.
Durant la competició hi hauran els entrenadors del competidors, i en el
cas que un competidor estigués sol, serà el cap de expedició qui farà la
funció de entrenador.
El sistema d’entrenaments federatius serà completament obert a tots
aquells competidors que vulguin participar-hi, i no hi haurà cap
puntuació.

En la direcció dels entrenaments, volem fer partícips a tots els professors
o entrenadors que s’ofereixin a dirigir l’entrenament.
Per a qualsevol reclamació o dubte d´alguna àrea, contactar amb el
director esportiu Sr. Jordi Yuste
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