Data: 29.02.2012

Circular kendo núm.: 1

XXXIII CAMPIONAT DE CATALUNYA DE KENDO 2012
Fem oficial la cel.lebració del “XXXIII Campionat de Catalunya de Kendo”,
l’informació es la següent:

DIES DE LA COMPETICIÓ
. Dia 10 de març de 2012, modalitats: equips, individual femení,
junior, infantil. Es durà a terme a Llars Mundet.
. Dia 14 d’abril de 2012, modalitat individual masculí. Es durà a
terme a INEFC.

LOCALITZACIÓ DE L’ ESDEVENIMENT
DIA 10 DE MARÇ DE 15:00h A 20:30h:
Pavelló Poliesportiu Llars Mundet, situat al Passeig de la Vall d’Hebron núm
171.
DIA 14 D’ABRIL DE 17:00h A 19:00h:
Pista de parquet de INEFC (Institut Nacional D’Educacio Fisica de
Catalunya), situat a Avda de l´Estadi, s/n BARCELONA.
El control de shinai es farà 10 minuts abans de començar la competició.
MODALITATS DE COMPETICIÓ
•
•
•
•
•

Individual masculí absolut: nascuts al 1994 i anteriors
Individual femení absolut : nascuts al 1994 i anteriors.
Individual junior: 1995 al 1998 tots dos inclosos (mínim cinc competidors)
Individual infantil: nascuts al 1999 i posteriors. (mínim tres competidors)
Competició Open d’ equips ( homes, dones o mixtos, podran participar els
junior, però no els infantils ).

El quadre de la competició es realitzarà en funció dels competidors inscrits. La distribució
dels competidors a les fases prèvies es realitzarà mitjançant sorteig.

CONDICIONS i DURACIÓ DELS COMBATS
•
•
•

Els equips seran de tres competidors.
La modalitat de competició serà a sanbon shobu
La fase prèvia i eliminatòries a 3 minuts, semifinal: 4 ; final: 5 minuts.

REQUERIMENTS PER LA PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT
•
•
•
•

Els competidors hauran de tenir un grau mínim de 3 Kyu.
Els competidors hauran de tenir llicència en vigor 2011-2012.
Els competidors que participin en les modalitats d’equip, individual femení, junior i
infantil hauran d’ haver realitzat la seva inscripció abans del dia 8 de març de
2012.
Els competidors que participin només a individual masculí, hauran d’haver realitzat
la seva inscripció abans del dia 23 de març de 2012.

La competició es pot veure subjecte a modificacions d’ última hora degut a qualsevol
imprevist que pugui sorgir.

Els menors d'edat hauran de portar obligatòriament l'autorització
signada pels pares o tutors (s´adjunta)

Fermin Parra
President

Ana Pérez Garrido
Responsable Kendo FCJiDA

AUTORIZACIÓN PATERNA
D. ________________________________________________________
con Documento Nacional de Identidad número ___________________,
y

como

padre,

madre

o

tutor

legal,

del

o

____________________________________________,
___________________________________, el

la

deportista,

nacido/a

en

________, titular del

número de Licencia Nacional,________________ y Documento Nacional
de Identidad número _________________; LE AUTORIZO, bajo mi
responsabilidad, para

que participe en el “XXXIII Campionat de

Catalunya de Kendo”, que se celebrará el día 10 de marzo de 2012,
en la localidad de Barcelona.
Y para que así conste

y surta los efectos oportunos firmo esta

autorización en Barcelona a ______de __________ de 2012.

Fdo. _____________________________________________________

