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Circular núm. 4

CIRCULAR ESCUELA FEDERATIVA NACIONAL: Nº 27/2021
PROCÉS DE:

- HOMOLOGACIÓ, CONVALIDACIÓ i EQUIVALÈNCIA• TÍTOLS DE JUDO: anteriors al juliol de 1999.
• TÍTOLS DE JUDO: amb posterioritat al 1999,
sempre que la formació estigui realitzada en
Període Transitori.
Publicada la Resolució de 9 de juliol de 2012, de la Presidència del Consejo
Superior de Deportes, per la que es ressenyen els criteris aprovats per la
proposta d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors
a l’any 1999 de JUDO.
Aspectes més rellevants del document:
•
•
•

•

El document reflecteix la voluntat del Consejo Superior de Deportes,
amb els mateixos criteris que pels esports d'altres federacions.
En el nostre cas, aquest procés està exclusivament reservat a tots els
titulats de Judo anteriors a l'any 1999.
Els expedients per a l'homologació, convalidació i equivalència
s'iniciaran a sol·licitud individual directament al Consejo Superior de
Deportes, dins el termini de 10 anys. El termini per sol·licitar els efectes
que recull el BOE de l'1/8 que corresponguin a cada formació
(equivalència professional, convalidació o homologació) finalitza en 10
anys, és a dir, 01/08/2022.
En el punt 3 de la circular general nº 27 de la Real Federación
Española de Judo y D.A. (s’adjunta al correu) obre la porta a poder
demanar l’homologació, convalidació i equivalència a tots els
entrenadors formats amb posterioritat al 1999, sempre que aquesta
formació hagi estat realitzada en Període Transitori amb els requisits
corresponents.

NOTA:
Aquest procés d’homologació, convalidació i equivalència del
Consejo Superior de Deportes és independent del registre
(*ROPEC) de la Secretaria General de l'Esport. Aquest últim té
només àmbit autonòmic i el primer àmbit nacional.

*Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
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