Data: 05.05.21

Circular judo núm. 5

COPA CATALUNYA CADET
DATA

Diumenge 30 de Maig 2021

LLOC

Complex Esportiu Badia del Vallès
Av. De la Plata, s/n
08214 Badia del Vallès

CATEGORIA

Cadet - Masculí / Femení.

HORARIS BLOCS

S’informarà dels blocs i horaris segons el nombre
d’Inscrits (4 dies abans del campionat)
Femení : -40, -44, -48, -52, -57, -63,-70 i +70 Kg.
Masculí : -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90 i +90 Kg.

INICI DE LA COMPETICIÓ

A les 10.00 h.

JUDOGUI

Blanc i Blau

EDATS

Nascuts als anys 2004 2005 i 2006

DURADA DELS COMBATS

Cat : Masc. i Fem. (4 minuts).

Nº DE TATAMIS

4 àrees de competició

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Eliminatòria directa amb repesca doble.

REUNIÓ ARBITRAL:

A les 09.30 h.

INSCRIPCIONS

DOCUMENTACIÓ :
Director Esportiu
Jordi Yuste

Fins dijous 20 de Maig 2021 a les 21.00 h.

Per correu electronic jyuste@fedecatjudo.cat
Adjuntant el full d’inscripció.
No s’acceptaràn inscripcions per telèfon ni més
enllà de la data limit.
D.N.I.

Requisit per poguer entrar als recintes
Abans d’entrar als recintes hi haurà un control amb el llistat d’entrada
segons l’hora que s’hagi concretat per cada bloc.
Un cop confirmada la persona en les llistes, haurà de presentar el full
d’autoresponsabilitat degudament emplenat en tots els seus apartats.
A continuació se li prendrà la temperatura, i després passarà als serveis
mèdics (Dr. Cabaño) on se li farà un test d’antìgens (a cost de la Federació
Catalana) per accedir a la zona de competició i control de pesatge.
La mascareta s’haurà de dur en tot moment, excepte quan es competeix.
Aquest requisit ès per tots : Competidors , Entrenadors i Organització.
No hi haurà públic en el campionat.

__________________________________________________

No hi ha vestuaris, tots els competidors han d’arribar amb el judogui.
Al pesatge hi haurà 1 kg. de marge. (control de pesatge amb els patalons
del judogi posat) i samarreta per les noies
Tots han de portar el judogui Blanc i Blau.

Director Esportiu
Jordi Yuste

