Data: 10.02.20

Circular núm. 11

Super Copa Catalunya Infantil i Cadet
Els classificats per Copes no poden esser en aquesta
competició
Data :

21 de Març 2020

Lloc :

Pavelló Municipal
Av. Del Camp d’Esports
43700 El Vendrell
Tarragona

Categoria :

CADET

Pesada i control :

De 08.30 h. a 09.00 h.

Documentació

Masculí : -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 /-90 i +90 Kg.

( MATÍ )

Femení : -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 /-70 i +70 Kg.
Inici competició :

09.45 h.

Judogui :

Blanc i Blau

Edats :

Nascuts als anys 2003 – 2004 -2005

Temps de combat :

Categoria Masc/Fem. ( 3 minuts ).

Nº de tatamis :

5 àrees de competició.

Sistema de competició: Eliminatoria directa amb repesca doble.
Reunió arbitral :

20 minuts abans del inici del campionat.

Inscripcions :

Fins DIMECRES 18 de Març a les 13.00 h.
Per correu electronic jyuste@fedecatjudo.cat
adjuntant el full d’inscripció.
No s’acceptaràn inscripcions per telèfon ni mès
enllà de la data limit.

Documentació :

Llicència Federativa en vigor, carnet de Kyus i DNI o
NIE original.

Nota : Els/les guardonats/des hauran d’anar al podi amb judogui BLANC

Super Copa Catalunya Infantil i Cadet
Els classificats per Copes no poden esser en aquesta
competició
Data :

21 de Març 2020

Lloc :

Pavelló Municipal
Av. Del Camp d’Esports
43700 El Vendrell
Tarragona

Categoria :

INFANTIL

Pesada i control :

De 15.00 h. a 15.30 h.

Documentació

Masculí : -38 / -42 / -46 / -50 /-55 / -60 /-66 i +66 Kg.

( TARDA )

Femení : -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 i +63 Kg.
Inici competició :

16.00 h.

Judogui :

Blanc i Blau

Edats :

Nascuts als anys 2006 - 2007

Temps de combat :

Categoria Masc/Fem. ( 3 minuts ).

Nº de tatamis :

5 àrees de competició.

Sistema de competició: Eliminatoria directa amb repesca doble.
Reunió arbitral :

20 minuts abans del inici del campionat.

Inscripcions :

Fins DIMECRES 18 de Març a les 13.00 h.
Per correu electronic jyuste@fedecatjudo.cat
adjuntant el full d’inscripció.
No s’acceptaràn inscripcions per telèfon ni mès
enllà de la data limit.

Documentació :

Llicència Federativa en vigor, carnet de Kyus i DNI o
NIE original.
Nota : Els/les guardonats/des hauran d’anar al podi amb judogui BLANC
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