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NORMATIVA CATEGORIA INFANTIL (S15) /CADET (S18) –
(MODIFICACIÓ)
Edats de les categories
INFANTIL – Nascuts al 1999 i 2000
CADET – Nascuts al 1996, 1997 i 1998

Competicions classificatòries pel Campionat d’Espanya Infantil i Cadet:
1. Trofeu FCJ de Tardor (1rer. Rànquing) que es celebrarà en l’últim trimestre d’aquest any
2. Trofeu FCJ d’Hivern (2n. Rànquing) que es celebrarà en el primer trimestre del 2013.
3. Campionat de Catalunya que es celebrarà entre els mesos d’abril i maig de 2013.
Es puntuaran les dues competicions de Rànquing, el Ct. de Catalunya, la participació en la
competició i la participació en els entrenaments federatius amb el següent barem:

PUNTUACIÓ PER ELS RÀNQUINGS CATALANS INFANTILS / CADETS
1r classificat/da
7 punts
2n classificat/da
5 punts
3ers/res classificades
3 punts
Participació
1 punt
PUNTUACIÓ PER EL CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTILS /CADETS
1r classificat/da
9 punts
2n classificat/da
6 punts
3ers/res classificades
4 punts
Participació
1 punt
PUNTUACIÓ PER ASSISTENCIA A ENTRENAMENTS FEDERATIUS*
Participació
1 punt
No participació per lesió o malaltia amb justificant mèdic.
1 punt
No participació per participació en una Copa de Espanya de la 1 punt
categoria i el seu entrenador fa arribar l´ informe que ho justifiqui.
No participació.
0 punts
*Revisar la secció Entrenaments Federatius – Possibilitat d’absència sense perjudici en el rànquing de
puntuació

Poden participar en totes aquestes competicions i entrenaments, tots els i les judokes
escolaritzats de la categoria cadet i infantil espanyols i estrangers.
Participarà en la Fase Final del Campionat d’Espanya Escolar (Sub-15, Sub-18),
el/la judoka
amb més puntuació en acabar el Ct. de Catalunya (ultima competició que puntua).
En les categories de pes on el nombre de participants sigui inferior a cinc judokes, es donaran
igualment els punts corresponents per la seva classificació al final de la competició, encara
que l’esportista no hagi guanyat cap combat o no hagi pogut competir per ser l’únic/a
participant en la categoria de pes.
En el cas d’empat a punts al finalitzar el Campionat de Catalunya Cadet es mirarà qui te:
1. Més 1ers. llocs i més participació en entrenaments.
2. Més 2ns. llocs i més participació en entrenaments.
NOTA: Si desprès d’aplicar aquests criteris, continuen empatats, la comissió tècnica de l’Àrea InfantilCadet decidirà qui serà el seleccionat, en funció de les seves qualitats físiques i del seu nivell tècnic i
tàctic, l’actitud en la competició, els seu grau de maduresa esportiva i el seu rendiment en les
activitats i en els entrenaments.

Els i les judokes que es classifiquin directament pel Campionat d’Espanya de la Joventut per la
puntuació obtinguda en el Rànquing Estatal de Puntuació (RFEJyDA), SI podran participar en el
Campionat de Catalunya sempre que sigui en la mateixa categoria de pes en que estan
classificats.
Qualsevol falta d’actitud i de respecte en l’entrenament o competició pot ocasionar la pèrdua
dels punts d’aquella jornada.
Els i les judokes infantils podran arrossegar punts si pugen de pes, (mai si baixen) només fins al
segon Rànquing. Els judokes cadets podran arrossegar punts si pugen de pes o baixen de pes
(una categoria) fins al segon Rànquing. En qualsevol cas els judokes NO arrossegaran punts si
canvien de categoria de pes al Campionat de Catalunya.
NOTA: Aconsellem al professor establir la categoria de pes en que competiran els seus alumnes a l’inici
de la temporada pensant en la última competició que es el Ct. d’Espanya.

ENTRENAMENTS FEDERATIUS
Puntuaran els Entrenaments Federatius establerts en el calendari d’activitats esportives que
pertanyin a la categoria fins a un màxim de 7 punts.

La direcció esportiva contempla la realització de 9 entrenaments puntuables durant la
temporada 2012-2013 (Incloent-hi els entrenaments dobles). Aquesta diferencia entre el
nombre d’entrenaments i el nombre màxim de punts acumulables per aquest concepte
permetrà als entrenadors disposar d’una certa flexibilitat a l’hora de planificar la temporada
podent escollir els 2 entrenaments que no assistiran els seus esportistes sense cap mena de
perjudici en el rànquing de puntuació.
Si a un/a esportista li coincideix l’entrenament amb una competició amb l’equip de la FCJiDA,
RFEJyDA se li atorgarà el punt corresponent a l’entrenament.
Els entrenaments federatius de matí i tarda puntuaran per separat rebent el judoka un punt
per la seva participació pel matí i un altre per la participació per la tarda.
Nota: Per tal de no perjudicar als esportistes nascuts a l’any 1996, que tornen a ser
cadets, tots aquells esportistes que hagin participat als entrenaments S20 del 15 de
setembre i el 6 d’octubre al CAR se’ls atorgaran per la seva assistència 1 i 2 punts
respectivament.
ACTITUDS QUE RESTEN PUNTS
Incidències de comportament durant alguna competició organitzada per la Federació Catalana
de Judo.
Incidències de comportament o males actituds en algunes sortides, entrenaments... que es
representi a la Federació Catalana de Judo.
Serà la Comissió Tècnica qui decidirà els punts que treuen al competidor/a en cas d’haver-hi
una incidència, mai es farà a criteri d’un sol tècnic.

Comissió Tècnica de l’àrea Infantil i Cadet de la FCJiDA

