Benvolguts Presidents/es, Directors/es i Entrenadors/es de Clubs
Volem iniciar les competicions amb seguretat i això requereix grans esforços per part de
tothom.
Per això, és necessària la vostra col.laboració i el compliment de les següents normatives:

Requisit per poder 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 (competidor i entrenador), haurà de presentar un
certificat oficial d’un Test d’antígens fet 48 h. abans del campionat.
A continuació se li prendrà la temperatura, i després passarà als serveis mèdics (Dr. Cabaño)
on se li farà un altre test d’antígens (a cost de la Federació Catalana) per accedir a la zona de
competició.
La mascareta s’haurà de dur en tot moment, excepte quan es competeix.
Aquest requisit és per tots : Competidors , Entrenadors i Organització.
A les competicions no pot haver públic.

No hi haurà vestuaris, tots els competidors han d’arribar amb el judogi.
Al pesatge hi haurà 1,5 kg. de marge. (control de pesatge amb els pantalons del judogi posat).
i samarreta noies
Tots han de portar el judogi Blanc i Blau.
Pel que fa a la selecció per al Campionat d’Espanya, en principi hi haurà dos campionats
estatals on es classificarà el primer de cada categoría segons la puntuació obtinguda .
Puntuació :

1er Campionat estatal :
27-03-2021

1er :
2on :
3er :
--------------------------------------------------------

10 Punts
8 Punts
6 Punts

2on Campionat estatal :
00-05-2021

13 Punts
10 Punts
7 Punts

1er :
2on :
3er :

La Federació Espanyola, ha programat el Campionat d’Espanya al mes de Juny, i no el mes
d’Abril com estava en el calendari.
Així hi ha temps per poder fer el 2on Campionat estatal de selecció en el mes de Maig, i donar
més oportunitats als nostres competidors/as de no haver de jugar-se la classificació en una
sola oportunitat.
Pel que fa al nombre de participants en el Campionat d’Espanya, haurem d’esperar el barem
de participació marcat per la Federació Espanyola.
La nostra proposta és la participació d’un competidor/ra per pes, i a poder ser tenir algunes
places extres.

En el cas que el barem no fos el desitjat per nosaltres, o fos molt inferior a la participació
desitjada, s’estudiarà molt consensuadament quins pesos serien els seleccionats.
Som conscients que tot és complicat, però amb la col.laboració de tots ens en sortirem.
Un cop rebudes totes les inscripcions el dissabte 20-03-2021 a les 19.00 h. hi haurà una
conferència telemàtica amb tots els clubs.
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