Data: 02.06.21

Circular núm. 8

Examen Tècnic Pas de Grau de 1r a 4rt Dan de Judo
Sense límit de candidats
LLOC:
ADREÇA:
DIES:
HORES:

PREUS

INSCRIPCIONS
•
•

Complex Esportiu Badia del Vallès
Av. de la Via de la Plata, s/n
08214 Badia del Vallès, Barcelona
10 de juliol de 2021

S’informarà dies abans de l’examen.
Dependrà del nombre de candidats per a cada nivell
i les restriccions per la pandèmia.
Per a Primer
Per a Segon
Per a Tercer
Per a Quart

Dan 152,00 €
Dan 206,00 €
Dan 243,00 €
Dan 286,00 €

A la Federació Catalana de Judo i D.A., fins les
14:00 hores del divendres 2 de juliol de 2021.

“Veure Nota adjunta”

Els preus inclouen els Drets d’Examen i el Diploma.
No inclouen:
- Budo Pass. Preu 30,00 € (Substitueix al Carnet d’Examen de la
Escuela Federativa Nacional)

TEMPS
REGLAMENTARIS

Veure normativa general de Pas de Grau a la web de la
Federació Catalana de Judo i D.A.

*NOTA*
(Molt Important)
S´aplicaràn les mesures COVID que estiguin marcades en aquell
moment pel PROCICAT
-No s’acceptarà, en cap cas, inscripcions fora de termini, ni tampoc
inscripcions que no tinguin tota la documentació entregada i en regla
a la federació incloent la totalitat del pagament dels drets d’examen.

-S’informarà dels horaris, de forma detallada, els dies previs a
l’examen. No es podran fer cap tipus de canvis dels horaris previstos.
-Totes les mesures de seguretat s’informaran prèviament i són
d’obligat compliment per a poder participar en el pas de grau.
•

Inscripció: Darrer dia 2 de juliol fins les 14 h.

•

Documentació: Veure a continuació la necessària
(degudament complimentada i lliurada a la Federació
abans del 02/07/21 a les 14:00 h.).

•

Pagament: Veure preus (haurà d’estar
pagament abans 02/07/21 a les 14:00 h.).

realitzat

el

El pagament s’haurà de realitzar mitjançant un ingrés al compte de la
Federació Catalana de Judo i D.A.

Banco Santander
IBAN: ES07 0049 4709 4423 1602 8556

“ELS CANDIDATS QUE NO HAGIN FET LA INSCRIPCIÓ EN
TEMPS I FORMA ROMANDRAN EXCLOSOS EN L’EXAMEN”

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

La docum entació s’haurà de presentar en form at pdf si s’envia
electrònicam ent o en form at DI N A4 si es fa presencialm ent, per
correu postal o m issatger.
1. Budo Pass (candidats nous) o Carnet d’Examen de l’Escola Federativa
Nacional (pels candidats que ja el tenien). “Original”(per a tots els candidats).
2. Fitxa General de la RFEJYDA (per a tots els candidats). Disponible al següent
enllaç: http://www.fedecatjudo.cat/area-administrativa/formularis/178
3. Una fotografia mida carnet (per a tots els candidats) (pot ser digitalitzada)
4. Fotocòpia del DNI (per a tots els candidats) (pot ser digitalitzat)
5. Carnet de Kyus. “Original” amb tots els segells de graus (només per als
candidats a primer Dan). Degut a les incidències detectades en les darreres

convocatòries, es dem ana que abans de presentar la docum entació es
revisin que tots els segells kyus estiguin correctam ent signats i datats
pel professor col·legiat que correspongui. Donat que s´està integrant
el nou sistem a de kyus tam bé s´acceptarà les tarjetes del nou
sistem a.

6. Formulari presentació candidats examen (segell club i signatura entrenador
nacional, disponible a: http://www.fedecatjudo.cat/area-administrativa/formularis/178)
7. Llicències:
Consultar a “Normativa General de Pas de Grau”
“Condicions per a la presentació de cada grau” al següent enllaç:
http://backend.fedecatjudo.cat/media/public/document/file/1
12/PUNT_2__CONDICIONS_PER_LA_PRESENTACIO_A_CADA_GRAU.pdf
El Budo Pass, s’haurà de passar a recollir per la Federació abans de
presentar tota la documentació exigida.
No s’acceptarà cap documentació
que no estigui degudament complimentada.

CONTINGUTS DELS EXÀMENS
Podeu consultar els continguts dels exàmens al següent enllaç:
http://www.fedecatjudo.cat/judo/ensenyament-examens/continguts-examens-1er-a6e-dan/99

HORARI DE L’EXAMEN
*Veure la nota en color groc*

JUDOGUI
Es recorda a tots els candidats, que en els Exàmens Tècnics d’aquesta Federació, és
condició indispensable la utilització, per a Tori i Uke, del judogui de color blanc,
sense dorsals ni escuts cosits.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓ
S’exigirà als candidats (Toris) al moment de recollir els fulls d’examen identificar-se
mitjançant el DNI i la llicència actualitzada. També ho hauran de fer els Ukes.
Sense aquest requisit no es podrà realitzar l’examen.

UKE
En cap cas serà admès a l’examen d’un candidat (Tori) més d’un Uke.

Departament d’ensenyament
Joaquim Hernandez

ViP
Fermín Parra Berguices
President

