Data: 10.12.13

Circular núm. 43

Nova normativa sobre judoguis
Bevolguts directors/es, entrenadors/es i esportistes:
Mitjançant la present us informem que a partir del dia 1 de gener de 2014,
durant les competicions de la FIJ, els atletes hauràn de dur el Judogui, les
mànigues del qual hauràn de cobrir tot el braç incloent el canell en la posició
de control (braços extesos). Pel control dels punts de creuament: el Judogui
ha de creuar-se de forma normal, la solapa esquerra per damunt de la
solapa dreta, el cinturó ha d´estar lligat de forma normal per sobre dels
malucs.
La distància entre la part superior de l´esternó i el punt on es creuen les
solapes de la jaqueta en direcció vertical ha de ser inferior a 10 cm.
La distància, entre les solapes de la jaqueta, horitzontalment, ha de ser d´un
mínim de 20 cm. (Veure gràfic adjunt).
A més, per la vostra informació, a partir de l´ 1 d´abril de 2015, s´aplicaràn
les noves normatives del Judogui.
La modificació concerneix a les propietats del material teixit, punt 2a(4): El pes
de la roba (de nou i sense utilizar la jaqueta rentada i seca) ha d´estar entre
700gr/㎡ i 750 gr/㎡, i en relació amb l´ ample de coll, punt 2c(1) L´ ample
de coll ha de ser de 4 cm màxim. El coll ha d´estar cosit amb 4 files
(repunts). El coll ha de doblar-se fàcilment en vertical.
Tot seguit trobareu un gràfic adjunt.

NORMATIVA MODIFICACIONS JUDOGUI
En vigor el 01 de Gener 2014

1/La màniga
Les mànigues del Judogui han de cobrir
tot el braç incloent el canell en la
posició de control de la jaqueta del
Judogui (braços extesos).

2/ La jaqueta
La distància entre les 2 solapes de la
jaqueta horitzontalment, ha de ser d´
un mínim de 20 cm.
La distància entre la part superior de
l´esternó i el punt on es creuen les
solapes de la jaqueta verticalment ha
de ser inferior a 10 cm.
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