FUNCIONAMENT DE LA DISTRIBUCIÓ DELS COMPETIDORS
Per un millor desenvolupament del campionat des de l’Organització creiem oportú explicar com portarem a terme la
distribució de gups per fer el campionat d’una manera més àgil amb la col·laboració dels Delegats de club..
El pavelló estarà distribuït de la següent forma:
PISTA TANCADA
 6 àrees de competició de 4X4m
 6 àrees d’escalfament per a cada àrea de competició
 Al costat de cada taula hi haurà un banc
 Zona podi (entrega medalles i diplomes)
ZONA LATERAL (EN UN COSTAT DE LA PISTA TANCADA)
•
Tatami per a l’ús dels judoques que no ha de competir (sota supervisió dels Delegats de club)
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En el pesatge a cada participant se li posarà una enganxina al cinturó on s’indicarà a quina categoria i pes ha de
competir. Al estar situada en el cinturó tots els participants podran fer l’escalfament comú de les 9,00h a 9,30h sense
perill de perdre o de que es trenqui l’enganxina.
Un cop acabat l’escalfament comú tots els competidors hauran de sortir de la pista tancada i podran romandre o bé a
les grades o al tatami de la zona lateral (sempre sota la responsabilitat dels Delegats de club).
Per megafonia s’avisarà als grups que han de competir (enganxina del cinturó) i s’hauran de reunir al tatami de la zona
lateral on un responsable de l’organització els distribuirà a les diferents àrees d’escalfament de les àrees de competició
(en el gràfic pintats de color blau). Cada categoria haurà de romandre a la seva zona assignada. En el banc que hi
haurà al costat de la taula hauran de seure els participants de les dues lligues que competiran en l’àrea de competició
immediatament. Un cop acabats els seus combats un responsable d’organització se’ls emportarà a la zona de podi i els
farà entrega del diploma i medalla de participació.
Primer es realitzaran totes les lligues de totes les categories. Un cop realitzades totes les lligues (on tots els participants
hauran realitzat un mínim de dos combats i rebut un diploma i medalla de participació) es passarà a cridar als primers
classificats de cada lliga per fer les eliminatòries. La zona de reunió serà igualment el tatami de la zona lateral i un
responsable de l’Organització distribuirà als participants en els diferents tatamis d’escalfament.

