Reglament Judo

Barcelona. Esports UB
10/03/2018

HORARI
• 14.00 a 15 hores: Control de pes i sorteig dels següents pesos
masculins: -60 / -66 / - 73 / - 81
• 15.30: Inici competició
• 16 a 16.30 hores: Control de pes i sorteig de la resta de pesos
masculins i tots els femenins.
• 17h.- Inici competició resta de pesos masculins i tots els femenins.
(La organització es reserva modificar aquests horaris en funció del
número final d’inscrits.)
PARTICIPANTS
Alumnes de qualsevol universitat catalana o centre adscrit matriculats el
curs 17- 18
Caldrà tenir llicència federativa vigent i el corresponent carnet de graus.
INSCRIPCIONS
Cada competidor haurà d’inscriure’s als respectius Serveis d’Esports de la
seva Universitat,
Universitat i aquests ho trametran mitjançant aplicació web ECU a la
UB fins les 1 3 hores
hores del dimarts 6 de març.
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.
La organització es reserva la potestad d’agrupar dos o més pesos en un
de sol, en funció de les inscripcions
inscripcions que hi hagin.
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.
LA PARTICIPACIÓ EN AQUEST CAMPIONAT DE CATALUNYA ÉS OBLIGATÒRIA
PER PARTICIPAR EN ELS :
European University Games 20182018- COIMBRA
Les dotze universitats catalanes que formen l’Esport Català Universitari tenen
la voluntat d’organitzar un combinat amb els Campions/es de cada pes que
representi el sistema esportiu universitari català en els propers Campionats
Europeus Universitaris que es faran a Coimbra (Portuga) del 23 al 28 de juliol.
Consulta amb la teva universitat les condicions de classificació i participació
en els mateixos.
Més info sobre els EUG Coimbra: http://www.eug2018.com/

