Data: 21.01.13

Circular judo núm.: 7

El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A.,
continuant amb la seva tasca de formació, proposa la realització del:

SEMINARI / RECICLATGE DE KATES DE JUDO
Aquest Seminari/Reciclatge està adreçat als tots els afiliats (amb llicència
actualitzada) a la Federació Catalana de Judo i D.A., i més específicament:
-

-

Mestres i professors dels diferents clubs.
Membres de tribunals examinadors (imprescindible l’assistència
per a poder participar com a examinador en les properes
convocatòries d’examen)
Candidats per a les properes convocatòries d’examen a cinturó
negre i als diferents Dans de Judo.
Interessats en les diferents kates de Judo.
Interessats en la competició de kates de Judo.

NOTA IMPORTANT: És aconsellable que per a un millor aprofitament del
Seminari/Reciclatge els participants tinguin coneixements bàsics del kata o kates en els
que estiguin interessats.

DETALLS DEL SEMINARI/RECICLATGE:
•

Professors: Els germans Raúl i Roberto Camacho Pérez (veure
currículum adjunt).

•

Lloc de realització: Poliesportiu OLÍMPICS
Passeig de Vall d’Hebró, 166-176
Barcelona – 08035

•

Data: 17 de febrer (diumenge) de 2013.

•

Horari: 09:00 a 13:00 hores.

•

Preu: 20 €

•

Inscripció:
Enviar
per
correu
electrònic
a
federacio@fedecatjudo.cat, el formulari adjunt i el comprovant del
pagament de l’ingrés d’inscripció, abans de les 21:00 hores del
13/02/13. No s’acceptarà cap inscripció fora del termini o que no
hagi realitzat el pagament de la inscripció.

•

Nombre màxim d’inscripcions: Només s’acceptaran les primeres
70 inscripcions per ordre d’arribada a la Federació.

•

Judogui: Només de color blanc.

NOTA IMPORTANT: No es podrà accedir a la instal·lació esportiva (ni com espectador)
qui no hagi realitzat en temps i forma la inscripció. Tots els judoques participants en el
Seminari/Reciclatge hauran d’estar en el tatami amb judogui.

CONTINGUTS:
•
•
•

Nague-No-Kata. Aquest kata es desenvoluparà de forma
exhaustiva i profunda.
Katame-No-Kata
Kime-No-Kata

CURRÍCULUM (Com a competidors de kates)
RAÚL CAMACHO PÉREZ
ROBERTO CAMACHO PÉREZ
•
•
•
•
•
•
•
•

7è Dan de Judo
6è Dan de Judo

Subcampions en el Campionat del món del 2009
Bronze en el Campionat del món del 2010
Campions d’Europa: 2007, 2010 i 2011.
Subcampions d’Europa: 2005, 2008 i 2009.
Bronze en Campionat d’Europa del 2006.
Bronze la Copa del món: 2007 y 2008.
Campions d’Espanya: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012.
Màxima qualificació en el curs del Kodokan (Tòquio): 2007 i 2008.

Fermín Parra
President

Albert Pujol
Dept. d’Ensenyament

Inscripció: (Abans de les 21:00 hores del 13/02/13)

SEMINARI / RECICLATGE DE KATES DE JUDO
Club: ___________________________________________

Nom i Cognoms

Grau

NOTA: Els inscrits hauran de tenir la llicència federativa actualitzada.

El número de compte per fer el pagament de la inscripció és:

Banco de Santander
0049-4709-44-2316028556

