Data: 28.11.12

Circular judo núm: 68

1er. NE – WAZA POLICIAL
“CIUTAT STA. COLOMA DE GRAMANET “

DATA

13 d’Abril de 2013

LLOC

Pavelló La Bastida c. Enric Prat de la Riba s/n

PESATGE

09:00 h (Per confirmar)

INICI COMPETICIÓ

11:00 h (Per confirmar)

CATEGORIES

-70kg, -80kg, +80kg
-70kg, -80kg, +80kg

Adults
+40anys

Si a la categoria de –70kg (Adults i +40anys) no hi ha un mínim de 8 competidors, aquests
passaran a les categories de –80kg.
DURADA COMBATS

5 MIN

DOCUMENTACIÓ

Llicència Federativa amb assegurança en vigor

En cas de competidors que no tinguin llicència en vigor hauran d’abonar preu
d’assegurança d’1 dia que gestionarà l’organització
INSCRIPCIONS

itpg161@gencat.cat

DATA LÍMIT INSCRIPCIO:

28-02-2013

PREU:

5 EUROS

REGLAMENT
El combat comença de genolls, amb els dos lluitadors separats a una distància d'un
metre. L'àrea de combat és el tatami i mentre un dels dos lluitadors estigui en contacte amb
l'àrea es deixarà continuar amb el combat. Quan els dos lluitadors surtin de l'àrea de
combat s’aturarà i es començarà de nou en el centre de l’àrea.
El combat es pot guanyar de quatre formes:
- Per immobilització de 25 segons
- Abandonament de l'adversari (per estrangulació o luxació de braç)
- Per punts (en acabar-se el temps reglamentari)
- Per decisió arbitral en cas d'empat.

Tècniques no permeses :
- Luxacions de genolls, cervicals, turmells i canells.
- Cap tipus de cop intencionat
Es puntuaran les immobilitzacions inferior a 25 segons de la següent forma:
- de 5 segons a 14 segons: YUKO
- de 15 segons a 24 segons: WAZA-ARI
Recordem que dos WAZA-ARI equivalen a un IPPON
Les següents accions seran penalitzades com a falta lleu:
- Falta de combativitat.
- Adopció de posicions excessivament defensives (especialment panxa a terra).
- Luxar voluntàriament dits.
- Fer punts de dolor en qualsevol part del cos.
- Posar els dits dins de la màniga o dels pantalons de l'adversari.
Cada falta lleu tindrà un valor d’un SHIDO a favor de l’adversari. El primer SHIDO serà
d’advertència.
Quatre faltes lleus suposarà l’eliminació del combat. En cas d’empat a punts el major
número de faltes lleus comeses per un dels competidors determinarà la victòria de l’altre
competidor.
Qualsevol actuació que vagi en contra del joc net o que posi en perill la salut de l'adversari
serà sancionada amb desqualificació directe i s'eliminarà al competidor de la competició.
- Si un dels competidors aplica un tècnica i l’altre lluitador es posa dempeus, l’àrbitre
deixarà que continuï el combat sempre que hi hagi evolució en la lluita i cap dels
dos competidors sigui sancionat amb alguna de les faltes lleus
- S’aturarà el combat quan una posició s'hagi mantingut aproximadament mig
minut sense aconseguir cap r e s u l t a t .
- La decisió de l'àrbitre serà inqüestionable i no es permetrà rec riminar la
decisió a l’àrbitre.
- Si l’àrbitre ho considera oportú es podrà perllongar el combat 3 minuts més, però el
primer dels dos competidors que sumi un YUKO serà el guanyador.
- Es considerarà falta de combativitat aquell competidor que es posi dempeus més
de dues vegades per evitar l’aplicació d’una tècnica o surti del tatami per la mateixa raó.
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