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Circular judo núm. 6

XIX LLIGA CATALANA JUVENIL i
IX LLIGA CATALANA INFANTIL
XIX LLIGA JUVENIL MASCULINA
-

Adreçada a judoques nascuts els anys 1995, 1996 I 1997

-

Els equips estaran formats per cinc competidors de les següents
categories: -55 Kg, -60 Kg, -66 Kg, -73 Kg, +73 Kg

-

Un competidor podrà participar en la categoria de pes superior al seu,
demostrat en el moment de la pesada, si així ho desitja.

-

Competirà cadascú amb el rival del seu pes, seguint el sistema de
competició per equips fet servir habitualment.

-

Es permetrà fer coalicions de dos i tres clubs, però els equips formats per
tres clubs s´hauran d´inscriure amb un nom diferent que no especifiqui
cap club en concret. Evidentment, els equips formats per dos o un sol
club es poden inscriure amb el nom propi de la seva entitat.

-

En aquesta categoría no es permet la participació de judokes d’altres
federacions.

-

Un mateix club, si ho vol, podrà inscriure més d´un equip.

-

Sí que es podran inscriure reserves i fer els canvis que es considerin
oportuns per a cada encontre.

Un mateix competidor NO PODRÀ ESTAR INSCRIT EN DUES LLIGUES. Un
competidor no podrà participar en més d´un equip, encara que aquest sigui
del mateix club.

IMPORTANT: A LA ZONA DE COMPETICIÓ NOMÉS PODEN ACCEDIR
COMPETIDORS, ENTRENADORS/ES I/O DELEGATS/DES DE CLUB. ELS
CLUBS PARTICIPANTS ES FAN RESPONSABLES DE COMPLIR AQUESTA
NORMA PER PART DELS SEUS ACOMPANYANTS I/O INTEGRANTS
(GRÀCIES PER COL.LABORAR).

XIX LLIGA CATALANA JUVENIL
DATA COMPETICIÓ
LLOC
INICI DE LA COMPETICIÓ
REUNIÓ ARBITRAL
*PESADA
DURADA DELS COMBATS
Nº de Tatamis

DISSABTE 11 DE FEBRER DE 2012
Poliesportiu Olimpics
Pg. Vall d´Hebron, 166-176
BARCELONA - 08035
9’30h
9h
8’15h – 8’45h
3 MINUTS
4
A la inscripció ha de constar el nom de l´equip i el nom dels
intregants del mateix per categoria de pes.

INSCRIPCIONS

ENVIAR A: jgarcia@fedecatjudo.cat
ATENCIÓ: fins el dimarts día 7 de Febrer a les
20h

LA PESADA ES FARA AMB TOT L´EQUIP AL COMPLET I NO DE MANERA
INDIVIDUAL.

IX LLIGA INFANTIL MASCULINA
-

-

Adreçada a judoques nascuts els anys 1998 I 1999.
Els equips estaran formats per cinc competidors de les següents
categories: -46 Kg., -50 Kg., -55Kg., -60 Kg., +60 Kg
Un competidor podrà participar en la categoria de pes superior al seu,
demostrat en el moment de la pesada, si així ho desitja.
Competirà cadascun amb el rival del seu pes, seguint el sistema de
competició per equips fet servir habitualment.
Es permetrà fer coalicions de dos i tres clubs, però els equips formats per
tres clubs s´hauran d´inscriure amb un nom diferent que no especifiqui
cap club en concret. Evidentment, els equips formats per dos o un sol
club es poden inscriure amb el nom propi de la seva entitat.
En aquesta categoría no es permet la participació de judokes d’altres
Federacions.
Un mateix club, si ho vol, podrà inscriure més d’un equip.
Sí que es podran inscriure reserves i fer els canvis que es considerin
oportuns per a cada encontre.

Un mateix competidor NO PODRÀ ESTAR
INSCRIT EN DUES LLIGUES. Un competidor
no podrà participar en més d´un equip,
encara que aquest sigui del mateix club.
-

IX LLIGA CATALANA INFANTIL
DATA COMPETICIÓ
LLOC
INICI DE LA COMPETICIÓ
REUNIÓ ARBITRAL
*PESADA
DURADA DELS COMBATS
Nº de Tatamis

DISSABTE 11 DE FEBRER DE 2012
Poliesportiu Olimpics
Pg. Vall d´Hebron, 166-176
BARCELONA - 08035
9’30h
9h
8’15h – 8’45h
3 MINUTS
4
A la inscripció ha de constar el nom de l´equip i el nom dels
intregants del mateix per categoria de pes.

INSCRIPCIONS

ENVIAR A: jgarcia@fedecatjudo.cat
ATENCIÓ: fins el dimarts día 7 de Febrer a les
20h

LA PESADA ES FARA AMB TOT L´EQUIP AL COMPLET I NO DE MANERA
INDIVIDUAL
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