TORNS i DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Examen Tècnic: Pas de Grau de 1r a 4t Dan de Judo
LLOC

Complex Esportiu Badia del Vallès

DIA

Dissabte, 10 de juliol de 2021

HORA
HORARIS TORNS

Inici Examen: 08:30 hores
1r TORN: 09:00 a 10:15 hores (aprox.)
2n TORN: 10:15 a 11:15 hores (aprox.)

1r TORN (09:00-10:15 h.):

TORNS PER CLUBS

Club Judo Hospitalet
Club Judo Badia
Club Judo Santa Coloma Komi
Club Judo Moià
Club Esportiu Muay Thai BCN
Club Judo Granollers

Club Judo Vallès
Club Judo Mataró
Club Judo Avda. Montserrat
Club Judo Vallès
Club Judo Louis

2n TORN (10:15-11:15 h.):
G.E. i E.G.
Club Judo Jita Kyoei Calonge St. Ant.
Associació Judo Alt Empordà
Club Judo Priorat-Terres de l’Ebre
Club Judo Baix Montseny

Club Judo Els Pallaresos
Club Judo Vital Esport
Club Esportiu Dojo Lleida
Club Judo Dojo Tarraco

(Molt Important)
CONTROL DE DOCUMENTACIÓ
S’exigirà als candidats (Toris) identificar-se mitjançant la llicència actualitzada i el DNI
al recollir els fulls d’examen. També ho hauran de fer, prèviament a l’examen, al
tribunal examinador.
Els Ukes hauran de mostrar la seva llicència actualitzada i el DNI.
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.
UKE
En cap cas serà admès a l’examen d’un candidat (Tori) més d’un Uke.

Departament d’ensenyament

ViP
Fermín Parra Berguices
President

PROTOCOL SANITARI
EXAMENS JUDO 10.07.21

Benvolguts/des,
Tot seguit us fem a mans el protocol a seguir durant la jornada dels propers exàmens
de dan que es celebraran el dissabte 10 de juliol:
1. L´horari d´entrada per als primers candidats serà a les 8.30 h i posteriorment
s´anirà cridant a la resta per ordre de llista.
2. No hi haurà vestuaris ni dutxes, caldrà portar el judogui posat
3. El candidat podrà anar acompanyat del seu entrenador i un tutor, mare o pare
(tots ells han de seguir les mesures de seguretat i entregar el full
d´autoresponsabilitat)
4. Caldrà dur la mascareta en tot moment exceptuant durant l´examen.
5. Els candidats esperaran a l´exterior del pavelló i una persona responsable anirà
a cridar un grup de candidats.
6. Els candidats acompanyats del seu uke, entrenador i/o tutor, mare o pare es
posaran gel hidroalcòholic
7. Entrega del full d´autoresponsabilitat a la persona responsable.
8. Presa de temperatura
9. Els candidats pasaran a realitzar un escalfament d´uns 20 minuts, els
entrenadors i tutors, mares o pares esperaran a la grada
10. Realització de l´examen
11. Un cop finalitzat l´examen, el candidat i uke s´hauran de posar la mascareta i
se li donarà el resultat en el mateix moment.
12. Un cop entregat el resultat, el candidat, uke, entrenador i tutor, mare o para
hauran d´abandonar l´instal.lació.
13. En el cas que l ´entrenador tingui més d´un candidat, haurà de sortir del pavelló
i tornar a entrar quan es cridi als seus altres candidats.
Atentament
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