JUDO
DATA
Dissabte 23 de març de 2013
HORARI
• 14.30 a 15 hores: Control de pes i sorteig dels següents pesos masculins:
 -60 / -66 / -73 / -81
• 15.30: Inici competició -60 / -66 / -73 / -81
• 16 a 16.30 hores: Control de pes i sorteig de la resta de pesos masculins i tots els
femenins.
• 17.- Inici competició resta de pesos masculins i tots els femenins.
LLOC
• Pavelló Universitat de Barcelona
Esports de la Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal 695-701 (al costat del RACC)
08028 Barcelona
L3 Metro “Zona Universitària”
ORGANITZACIÓ. DIRECCIÓ TÈCNICA
Organitza: Esports UB. Àrea Tècnica de Competicions
Director tècnic competició: José Luis Rodríguez

PARTICIPANTS
Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit matriculats el curs 12-13.
En categoria masculina, els participants hauran de tenir, com a mínim, cinturó MARRÓ. En
categoria femenina, les participants hauran de tenir, com mínim, cinturó BLAU.
Caldrà tenir llicència federativa vigent i el corresponent carnet de graus que acrediti el nivell
exigit.

INSCRIPCIONS

Cada competidor haurà d’inscriure’s als respectius Serveis d’Esports de la seva
Universitat, i aquests ho trametran mitjançant aplicació web ECU a la UB fins les 14 hores
del dijous 14 de març.
En cap cas les inscripcions es trametran mitjançant la Federació Catalana de Judo.
PROGRAMA
La competició es desenvoluparà en una sola jornada.
SISTEMA DE COMPETICIÓ
La durada dels combats serà de 4 (quatre) minuts cadascun.
En funció del número de participants en cada pes el campionat es desenvoluparà en lliguetes
prèvies o eliminatòria directa amb repesca, segons convingui.

CATEGORIES
MASCULINA

FEMENINA
-60 kg
-66 kg
-73 kg
-81 kg
-90 kg
-100kg
+100kg

-48 kg
-52 kg
-57 kg
-63kg
-70kg
-78kg
+78kg

ASSEGURANÇA / ATENCIÓ MÈDICA
Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta a la Universitat
(Assegurança Escolar). Cada Universitat es farà responsable de tenir cura que els
participants que la representin tinguin la corresponent assegurança.
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants
puguin patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.
LLIURAMENT DE PREMIS
Un cop finalitzat el Campionat es procedirà al lliurament de medalles als primers classificats
de cada modalitat.

