Data: 15.02.2019

Circular Jiu-JItsu núm: 06

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JIU JITSU 2019
SISTEMA DUO, DUO SHOW, KUMITE I NE WAZA
MASCULI I FEMENI – ABSOLUTA
Benvolguts presidents/es, directors/es i entrenadors/es de club:
Convidem als/les esportistes catalans/es de les categories esmentades a participar en
el següent Campionat de Jiu-Jitsu:

DIA:

09 MARÇ 2019

CONTROL DOCUMENTACIÓ
I PESATGE:

De 08:30 h. fins a les 9:15 h.

RECICLATGE ARBITRATGE:

09.00 h - Es convoca a tots els àrbitres de la
competició per repassar la normativa d'arbitratge.

INICI COMPETICIÓ:

09.45 h.

LLOC:

Poliesportiu Mundet, Passeig Vall d’Hebron, 171
(Barcelona)

INSCRIPCIONS:

Fins divendres dia 01 de Març a l adre a:
federacio@fedecatjudo.cat indicant nom, cognoms,

club, pes i modalitat.
admetent canvis o modificacions fins a les 11'00 hores
del dimarts 05 de Març. Passat aquest termini no
s'admetrà cap canvi o modificació.
CATEGORIA:

Absoluta (2002 i anteriors)

ATENCIÓ.

La inscripció en aquest campionat suposa l'acceptació de la normativa de la Federació
Catalana de Judo.

PROGRAMA.
Començarà la competició amb la modalitat de Ne-Waza.
Temps estimat 2 hores.
Continuarà amb els treballs de Duo i Duo Show.
Temps estimat: 30 minuts.
Finalitzarà amb la modalitat de Lluita.
Temps estimat: 1h 30 minuts.
Lliurament de medalles i dispersió.
NORMATIVA.
Tots els esportistes hauran de donar el pes en roba interior.
Cada club participant d'inscriure com a mínim 1 àrbitre col·legiat.
En pista només podran estar els esportistes que competeixin en aquest moment,
entrenadors, tècnics, delegats i àrbitres.
És obligatori que tots els Esportistes participants portin l'Escut de Jiu-Jitsu al pit.
En la modalitat de lluita és obligatori l'ús de proteccions Blau i Rojas.
Per als esportistes:
- Llicència Federativa de 2018-2019, tramitada a través d'un club afiliat en el
present any en vigor amb assegurança obligatòria esportiva.
- Categoria mínima per participar cinturó blau.
- Carnet de Kyus per als cinturons blau i marró, carnet de Cinturó Negre per als
Danes.
- Document Nacional d'Identitat original (no s'admetran fotocòpies).
- Autorització paterna per als menors d'edat.
En NE-WAZA es comença de peu, i es arbitrarà amb el reglament actual.
Lliurament de trofeus: tots els esportistes en judogi blanc obligatori.
Durant l'esdeveniment, s'hauran de seguir les instruccions de l'organització.
s re orda
e, en as de no e is ir n n ero
ni de res o e idors en na
a ei a a egoria no es odr d r a er e la o e i i d a es a a egoria.
Si en una categoria només hi ha esportistes d'un mateix club, podran realitzar els
combats però serà categoria "open" no oficial.
La comissió de Jiu-Jitsu decidirà en aquests casos que esportistes podran acudir al
Campionat d'Espanya.

Pesos per Sistema Lluita i Ne-Waza:
MASCULÍ
- 56 Kg
- 62 Kg
- 69 Kg
- 77 Kg
- 85 Kg
- 94 Kg
+ 94 Kg

FEMENÍ
- 45 Kg
- 48 Kg
- 52 Kg
- 57 Kg
- 63 Kg
- 70 Kg
+ 70 Kg

Sistemes Duos i Duos Show estaran conformats per:
- Parella Masculí.
- Parella Femení.
- Parella Mixta.

D'acord amb l'article 125 dels Estatuts de la Federació Catalana de Judo, l'organització
es reserva el dret d'obtenir fotografies i vídeos del campionat i utilitzar-los lliurement,
en tots els mitjans de comunicació, publicitat i propaganda, en els formats que
consideri oportú.
http://backend.fedecatjudo.cat/media/public/editor_file/name/283/ESTATUTS_JUDO.p
df

Tots els Esportistes i Tècnics inscrits han de presentar al Control i Pesatge, al marge
de la documentació ordinària, el document acceptant la utilització de les seves dades
per l'Organització, d'acord amb la nova reglamentació de Protecció de Dades.

Comissió Jiu Jitsu

Vist i plau President
Fermín Parra

